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Inledning
För vem?
Den här skriften är för alla som kan tänkas möta äldre lhbtqpersoner i sitt arbete. Kanske jobbar du inom hemtjänsten, på
äldreboende, sjukhus, eller inom palliativ vård. Kanske är du
undersköterska, anhörigkonsulent, sjuksköterska, vårdbiträde,
socionom, arbetsterapeut eller arbetar inom något annat yrke
där du möter äldre människor.

Varför?
De som är lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera (i fortsättningen beskrivna som lhbtq-personer) och
som är äldre idag har vuxit upp i tider där synen på sexualitet
och könsidentitet har varit på andra sätt än hur det ser ut nu.
Homosexualitet var exempelvis olagligt fram till 1944 i Sverige och sågs som psykisk sjukdom fram till 1979. Även transpersoner har varit sedda som psykiskt sjuka och det krävs i
skrivande stund en diagnos för att få rätt till transvård. De organisationer, mötesplatser, juridiska rättigheter och förebilder
som idag finns har vuxit fram över tid. Även om samhället har
förändrats så är det den här historiska tiden som har präglat
äldre lhbtq-personer under deras liv.
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Forskningen visar att många äldre lhbtq-personer oroar sig
mycket för hur det ska bli när de behöver äldreomsorg. Tiden
efter pensionering kan av många beskrivas som en tid med
större frihet. Att inte vara bunden till arbete och att i större
utsträckning kunna välja vilka platser en vill vara på och vilka personer en vill ha omkring. Detta kan i sin tur göra det
lättare att vara öppen. Men det kan i samband med omsorgsbehov vända till situationer där en inte alls har möjlighet att
välja var en vill vara, eller vilka personer en vill ha omkring,
kanske i det egna hemmet och i kontakt med kroppen. Många
lhbtq-personer uttrycker en oro för hur det ska bli när de blir
i behov av omsorg. De är rädda för att bli trakasserade eller
dåligt bemötta av andra boende på äldreboende eller av personalen inom omsorgen. Det kan handla om en rädsla för att
inte bli sedd för den en är, att inte få sina relationer tagna på
allvar, eller att inte få hjälp med det en behöver. De uttrycker
också en oro över att det inte ska finnas kunskap eller förståelse för dem som lhbtq-personer, och det är just därför den
här skriften har kommit till.
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Enligt Socialstyrelsen är det idag cirka 15 000 lhbtq-personer
som har hemtjänst eller bor på särskilt boende, och den siffran
kommer att öka mycket kraftigt de kommande femton åren,
i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar. När de 2013
genomförde en kartläggning över hur lhbtq-perspektivet beaktas i kommunernas vård och omsorg om äldre visade den att
det var mycket bristfälligt, och att de flesta kommuner inte alls
hade behandlat lhbtq-perspektivet i fortbildning eller information till personalen.

Räcker det inte med att vi behandlar alla lika?
Självklart är det viktigaste att bli bemött med respekt och sedd
för den en är, men det har visat sig att om vi bara utgår från
att vi ska behandla alla lika så blir det lätt att missa att vi är
olika, med olika erfarenheter, behov och att vi är i olika situationer. Saker som kan verka små, som att använda vissa ord
eller begrepp, kan göra stor skillnad för den vi har framför oss
i hur den personen känner sig respekterad. Även om vi har
goda intentioner så behöver vi också synliggöra, kritisera och
förändra de normer vi bär med oss om kön och sexualitet.
Det kan vara av stor betydelse att vi får kunskap för att kunna
möta olika typer av erfarenheter och behov. Naturligtvis har
många av oss som i vårt yrke möter äldre själva lhbtq-erfarenheter, och att synliggöra och ifrågasätta normer för kön och
sexualitet kan också skapa ett bättre arbetsklimat.

Hur?
Den här skriften ger kunskap om hur lhbtq-historien sett ut,
en inblick i hur äldreomsorgen organiseras, och ger en överblick av forskningsläget om äldre lhbtq-personer. Du kommer
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också att få möta olika personer som delar sina erfarenheter
från äldreomsorgen och att åldras som lhbtq-person. I slutet
finns mer praktiska tips och diskussionsfrågor som du kan
använda själv eller med dina arbetskamrater samt vidare tips
på läsning och utbildning. I slutet av skriften finner du också
en ordlista med begrepp.
Jag som är författare heter Anna Siverskog och jobbar som
äldreforskare och lärare på hälsohögskolan i Jönköping. Jag
har under många år intresserat mig för och forskat om erfarenheter av att åldras som lhbtq-person. Den här skriften är
ett resultat av ett samarbete med RFSL Stockholm i projektet
»Glittra med gråa hår: stärkt hälsa hos äldre hbtqi-personer«,
finansierat av Folkhälsomyndigheten. Bidrag har även getts
från Kungliga Vetenskapsakademin, Torsten Amundsens fond
för tryckning.
Tack till Hedvig Roos som medverkar med en dikt, samt till
alla som anonymt delat med sig av sina erfarenheter av åldrande och äldreomsorg. Tack också till de av er som läst och
kommit med synpunkter på texten och innehållet: Pell Uno
Larsson, talesperson seniorfrågor RFSL; Maud Jacobson;
Erica Johansson Afreixo, sjuksköterska; Janne Bromseth,
forskare och utbildare; Vanja Braathen, projektledare och
sakkunnig RFSL Stockholm; Lovise Haj Brade, ordförande
RFSL Stockholm; Charlotte Permin Fager, RFSL Stockholm;
Cristina Valdes, RFSL Stockholm.
Den här skriften är ett försök att sprida kunskap från forskningen (tillbaka) till de platser, personer och verksamheter där
den kan komma till nytta i praktiken. Den är ett försök att ge
verktyg för att jobba med de här frågorna i sitt arbete. Det är
hos och genom er som kunskapen kan göra den verkliga skillnaden; i det vardagliga mötet i äldre personers liv. Tack för att
ni tar del av den och för den med er ut i er praktik.
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Foto: Eline Jacobsson
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Äldre LHBTQpersoners röster
Genom hela skriften får ni möta äldre lhbtq-personers röster.
Dessa kommer dels från RFSL-projektet Glittra där workshops och intervjuer genomförts av Lovise Haj Brade med
äldre lhbtq-personer på bland annat temat omsorg, dels från
citat från intervjuer med lhbtq-personer som har hemtjänst
eller som bor på äldreboende, som jag genomfört i ett forskningsprojekt. Utöver det finns också andra bidrag från lhbtqseniorer, en dikt samt en berättelse från ett demensboende.
Namnen är påhittade för att personerna ska förbli anonyma.
Först ut är en man jag kallar Viktor. Han är född 1937 och
var 82 år när vi sågs. Han hade då bott på äldreboende sedan
ett år tillbaka. Här nedan följer några utdrag från intervjun
med honom, som handlar både om tiden innan han flyttade
till äldreboendet, och om hur tiden där varit.
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V: Under hela 70-årsperioden fram till jag skulle fylla 80 år
så tyckte jag, jag njöt av livet, jag tyckte att jag hade det
så bra. Ingen, inte ens katten att ta ansvar för. Så hade jag
fått nätkontakt, jag hade lärt mig hantera en dator så jag kom
ut på nätet. Allt som finns på nätet, och inte minst kontaktannonser, där jag tappade hakan. Vad vanligt, alltså både yngre
och äldre, vad vanligt. Yngre som sökte äldre och äldre som
sökte yngre och så vidare. Sista åren så kallade jag min lya
för glädjehuset gladan. Jag hade kontakter då på nätet, och det
var ju gifta karlar, som på väg hem till sin fru och familj
stannade bilen utanför, och jag bodde på nedre botten så det
var lätt att slinka in till mig. Ja alltså det var glädjehuset.
Och det var så bekvämt, det var så bra. Dessutom kände jag mig
så spänstig trots min ålder, ja ända upp till jag skulle fylla
80, och cyklade var jag än skulle och ställde upp som volontär
på frivilligcentraler, kyrkan, besökte gamla och var på såna här
ställen med min gitarr och sjöng och uppträdde för gamlingar och
sådär. Och var ju glad att kunna packa ner gitarren och bege
mej därifrån.
Jag har inkontinens. Jag var där i min lya, bara satt där i
fåtöljen eller låg i sängen och skulle gå och kissa, så var det
en flod fram till toalettstolen. Jag tänkte, det måste stinka
här inne. Det var dem som ringde och frågade om de fick komma,
men det gick inte, jag vågade inte släppa nån innanför dörren.
Då började jag inse att, nej, jag måste nog tänka på äldreboendet i alla fall. Så jag sade upp lägenheten och var här och
tittade och planerade. Det här blir bra, det blir bra omvårdnad
och sådär, och så slipper jag laga mat och kan sitta och, det
blir nog bra. Men fan, det blev ingenting. Det blev bara skit
av alltihopa.
Jag blir apatisk, jag har gett upp helt enkelt. Det är för
jävligt, man kan bara sitta och drömma. Och allt man ser på
TV, på TV är det ju bara idrott och hästkapplöpning och idrott
och sånt är jag inte intresserad av och resten av tiden är det
väder och så är det väder igen och det har jag ingen användning
för eftersom jag sitter här under tak. Och sen är det matlagningsprogram, den ena matlagningen efter den andra. Man sitter
där och tittar, det är ett hån.
A: Men, ja, sen då, när du väl kommer ur sängen, vad händer då
på dan?
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V: Man får på sig kläder och allting. Personalen här, de går på
räls. De jobbar som robotar, de har sina paragrafer, sina dagssysslor. Och de kommer och svabbar golven, de bäddar sängen och
gör vad de ska. Men någon personlig omsorg, det har man ju inte.
Det smittar av sig, jag håller på att bli lika imbecill höll
jag på att säga, lika förstörd som alla de andra är här. Kring
matbordet alltså så sätter man sig, och tiger. Sneglar på varandra, tiger, tiger och tiger.
Jag har bestämt mig för att lägga korten på bordet kort sagt.
Det har ju varit ett liv i smussel, i smyg så att säga. Redan
i tonåren, i puberteten, kompisar bara gestikulerade breda
häckar, kuken i fittan, stod på toalettväggarna och sådär och
det är klart att då hängde man ju med för så ska det ju vara.
Att vara homofil, det var man ju inte. Det hemlighöll man för
sig själv.
A: Viss forskning visar att vissa hbtq-personer som har varit
öppna innan, när de flyttar till äldreboende så går man in i
garderoben igen, stänger den dörren, pratar inte om det.
V: Det är inget jag går och skryter om, för man umgås med den
generationen som liksom, var frånstötande, det är ingen mening
att prata om sånt med dessa, den här generation.
A: Har du nån tillgång, eller liksom några kontakter med
homovärlden på nåt sätt, eller är det bara stängt?
V: Jag är isolerad, helt isolerad. Jag har min mobiltelefon,
men allting skedde ju på dataskärmen, alla kontakter. Det var
förvånansvärt mycket, vanligt. Gå på Pride med rullator, nej.
A: Du sade också förut här att det blir att du sitter och drömmer, kan du känna längtan, eller begär efter någonting, eller
hur, vad...
V: Ja, längtan och begär och längtan efter närkontakt. Vilket
jag inte har. Jag har inga barn, jag menar alla får ju besök
här, men det är längtan efter närkontakt.
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»När vi var barn och ungdomar, jag trodde jag var ensam i hela
världen om att vara bög. Jag trodde verkligen det. Och jag hade
ingen aning om var jag skulle ta vägen någonstans. Så att det har
ju ställt till det samtidigt som det är ju en grund till en aktivism, när man har den bakgrunden och ser skillnaden, vad som händer.
(…) Så att det är liksom en förändring som har skett i samhället,
den är ju otroligt stor, och det trodde man inte skulle gå men vi
har deltagit och vi har bidragit och vår gemensamma kamp har givit
resultat. Men samtidigt så har vi hela tiden blivit väldigt påminda
om att det är ingen seger som varar för evigt om man inte fortsätter.
Det är liksom som fackföreningsarbete liksom slutar man att driva
såna frågor så går det tillbaka så att säga och man förlorar mark
som man redan hade.«
– Ragnar, 71 år, homosexuell man
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LHBTQ-historia
Hur det sett ut historiskt har förstås spelat en avgörande roll
för de som idag är äldre som levt sina liv under dessa tider.
De nedslag som görs i historien här handlar om hur det sett
ut i Sverige under 1900-talet fram till idag. Det är viktigt att
komma ihåg att många äldre har vuxit upp på andra platser,
där det sett och kanske fortfarande ser väldigt annorlunda ut.
På vissa platser är homosexualitet eller transidentiteter fortfarande olagliga, straffbara och inte socialt accepterade. Dessutom är lhbtq-personer i äldreomsorgen från olika generationer
som varit unga, och kommit ut, i olika tider under historien.
Vissa av de som är äldre är exempelvis starkt präglade av den
»tystnadskultur« som rått i vissa tider, där det varit norm att
hålla låg profil med sin könsidentitet eller sexualitet, medan
det i andra tider rått starka ideal kring öppenhet och där det
uppmuntrats att vara öppen med den man är.

Transhistoria
Transuttryck har naturligtvis existerat i alla tider. När det gäller
juridiska rättigheter kring trans var Sverige 1972 först i världen
att formellt i lagen ge både medicinsk och juridisk möjlighet för
transsexuella att efter prövning få en ny juridisk könstillhörighet fastslagen. I samband med detta börjar Sverige erbjuda
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behandling med kostnadsfri hormonterapi och operationer.
2009 togs transvestism bort som sjukdomsbegrepp, medan
andra transidentiteter har fortsatt fungera som psykiatriska
diagnoser. För att få rätt till transvård krävs att få en diagnos
och väntetiderna för att få påbörja en utredning är ofta flera
år långa.
Sedan 1960-talet har det funnits grupper och organisationer
för transpersoner i Sverige. De tidiga grupperna var ofta präglade av hemlighetsmakeri och var framförallt inriktade mot
målgruppen heterosexuella män som ibland klädde om till
kvinnor och identifierade sig som transvestiter. Över tid har en
rad olika transgrupper vuxit fram som bättre återspeglar den
bredd av olika transidentiteter som finns. Sedan 2001 är transpersoner också inkluderade som målgrupp i RFSL.

Homohistoria
1864 trädde en ny lag i kraft i Sverige där kvinnlig och manlig
sodomi skulle straffas med straffarbete och den gällde fram till
1944 när homosexualitet avkriminaliseras. Ibland greps personer i parker och i privata hem efter spaning av polisen eller
tips från allmänheten och detta ökade under 1930-talet. Efter avkriminaliseringen användes istället sjukdomsdiagnoser,
ibland för att kvarhålla homo- och bisexuella på mentalsjukhus tills de var »friska«. Homosexualitet räknades som en psykisk sjukdom i Sverige fram till 1979. Då gjordes en aktion där
ett fyrtiotal homo- och bisexuella personer ockuperade Socialstyrelsens trappa. Många ringde även och massjukskrev sig
samma dag – om samhället säger att vi är sjuka kan vi väl inte
arbeta. Därefter tog Socialstyrelsen bort homosexualitet ur registret över diagnoser i Sverige. Under de senaste årtiondena
har det för homo- och bisexuella skett olika lagförbättringar
som familjerätt och antidiskrimineringslagar.

18

inom RFSL:s avdelning för män.

»Kretsen«, matlagningskurs 1958

Under 1950-talet öppnades några få ställen i storstäderna som
riktade sig mot en homosexuell publik. Till dessa krävdes det
medlemskort och rekommendationer, en säkerhetsåtgärd som
fortsatte in på 60-talet. RFSL bildades under samma årtionde
och lokalavdelningar runtom i landet har startats löpande sedan dess. Grupper riktade mot homo- och bisexuella har genom tiden drivit politisk kamp, arbetat för synlighet men också
utgjort platser där en har kunnat mötas, vara öppen och träffa
likasinnade vänner, partners och älskare.
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slutet av 1980-talet

Frigörelsedemonstration i Stockholm,

Frigörelsedemonstration i Stockholm, 1985

Är sexualitet och könsidentitet något
som hör till det privata?
Å ena sidan kan en tycka att könsidentitet och sexualitet är
något som hör till det privata och personliga. Å andra sidan
blir det tydligt när vi tittar på historien hur de här normerna
i hög grad skapas och förhandlas i det offentliga. Staten har
genom historien med lagar och sjukdomsförklaringar relaterade till kön och sexualitet sorterat, kategoriserat, skilt ut och
markerat lhbtq-personer och deras kroppar som avvikande.
Det blir också tydligt hur de som är äldre och homosexuella
vuxit upp i en kontext där deras kärlek och relationer sett som
något först olagligt, sedan sjukt och i många fall som något
som inte accepterats, medan äldre transpersoner vuxit upp i en
kontext där trans varit relativt osynliggjort och som fortfarande idag är psykiatriska diagnoser.

Blir allt bättre…?
När vi tittar på historien är det lätt att få intrycket att den
följer en rak linje där allt hela tiden blir bättre och bättre.
Det är viktigt att komma ihåg att detta inte riktigt stämmer.
Många saker är bättre. Det finns en större synlighet, fler förebilder, bättre juridiska rättigheter och fler mötesplatser för
lhbtq-personer. Pride firas även på små orter runtom i landet
och internet har möjliggjort att få kunskap och möta andra,
oavsett var en bor. Men det är samtidigt inte så enkelt som att
utvecklingen följt en rak linje där allt är bra nu.
När det gäller juridiska rättigheter har det varit väldigt stort
fokus på antidiskrimineringslagar, men det kan vara värt att
fråga sig vem som egentligen kan dra nytta av dessa. Vissa
menar att det är de lhbtq-personer som har det bra i samhället
som också gynnas, medan de i gruppen som är fattiga, äldre,
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arbetslösa, i fängelse eller som saknar papper inte alls kan dra
nytta av de här lagarna. De bygger också på att det finns en
tydlig förövare och någon som är utsatt, men det är desto svårare att komma åt den vardagliga strukturella diskriminering
som sker i stort och smått.
Kanske är det då bättre att se den historiska utvecklingen mer
som vågor, ibland blåser medvind framåt, men det finns också
motströmmar och bakslag. Ett exempel är när HIV bröt ut.
Efter en tid av ökad öppenhet bland homosexuella följde istället en ökad kontroll av oönskade sexualiteter. Buskarna i
de klassiska raggningsparkerna i Stockholm kapades ner och
omklädningshytterna på badhusen togs bort för att förhindra
sexuella möten bland homosexuella män. Bastulagarna förbjöd de bastuklubbar som varit så viktiga mötesplatser för
homosexuella män.

… och är det bra nu?
Om vi vänder oss till forskningen om lhbtq-personers välmående och hälsa idag kan vi också få en hint om att vi inte
»är framme«. Tvärtom visar forskningen att ohälsan är stor
bland lhbtq-personer idag, och ofta sticker gruppen unga ut i
forskningen. Detta förklaras genom minoritetsstress, det vill
säga den utsatthet för stress som lhbtq-personer och andra
minoritetsgrupper utsätts för i vardagen. Det kan handla om
att en i vardagen behöva förhålla sig till diskriminering, våld,
öppenhet etcetera. Speciellt sticker transpersoner ut i alla åldrar när det gäller att rapportera sämre hälsa och välmående.
Det visar alltså att oavsett ålder så är det fortfarande idag så
att en sexualitet och/eller könsidentitet som går på tvärs med
normer kan få allvarliga konsekvenser för hälsan på grund av
de starka normer som fortfarande finns i samhället och hos
omgivningen.
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Folkhälsomyndigheten har gjort flera stora befolkningsstudier
om hälsa där de tittat på skillnader mellan hbt-personer och
den övriga befolkningen. De visar att även om en övervägande
del av hbt-personerna har en god hälsa så är det en betydligt
större andel med sämre hälsa bland hbt-personer än i den övriga befolkningen. Speciellt är den psykiska hälsan sämre och
i synnerhet bland transpersoner och bisexuella. I hbt-gruppen
rapporteras högre nivåer av ängslan, oro, ångest och stress.
Det är också mycket vanligare att ha försökt ta sitt liv, eller
seriöst övervägt det, inom den gruppen. Utsatthet för hot och
våld är vanligare bland homo- och/eller bisexuella personer,
samt att ha blivit diskriminerad på grund av sin sexualitet
eller sin könsidentitet. Folkhälsomyndigheten har undersökt
hälsan hos transpersoner. Även om en majoritet av respondenterna uppger ett bra eller mycket bra hälsotillstånd så är
det en minoritet av de svarande som känner att de helt kan
leva i enlighet med sin könsidentitet. Många uppger att de
lever med psykisk ohälsa, samt har tankar på självmord. Det
är framförallt det omgivande samhället som påverkar förutsättningarna för hälsan bland transpersoner, såsom kränkande behandling, diskriminering, våld och lågt förtroende för
samhällsinstitutioner. Över hälften av respondenterna hade
under de tre senaste månaderna blivit utsatta för kränkande
behandling eller bemötande på grund av könsidentitet, 65%
av respondenterna hade de senaste 12 månaderna avstått från
olika aktiviteter på grund av rädsla för att bli dåligt behandlade eller diskriminerade. Var femte respondent hade någon
gång blivit utsatt för våld på grund av sin könsidentitet. Nästan hälften av de svarande angav att de ofta eller alltid avstår
från att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade.
Till sist är det viktigt att komma ihåg att vi inte kan ta något
för givet. Vi kan se en ökad strömning av konservativa och
högerextrema krafter i Europa men också i Sverige. Mellan
2017 och 2021 har RFSL:s avdelningar rapporterat in 66 hot-
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fulla och ibland våldsamma, incidenter runt om i landet som
riktats mot föreningslokaler, pridefiranden eller mot andra
öppna arrangemang. De flesta av dessa kommer från högerextremt håll. Det är viktigt att fundera över vad en ökad fascistisk närvaro på gator och i regeringar runtom i Europa har
för konsekvenser på sikt för lhbtq-personer.

»Alla de saker som vi har trott
oss vara förbi, kan så lätt falla
tillbaka med ett pennstreck.
Så att jag tror att den här gamla
sången som 'Aldrig aldrig aldrig
ger vi upp vi blir ett träd med
djupa djupa rötter, aldrig ger vi
upp' (…) Och kanske som en sån
gammal rot, rotad aktivist, i ett
träd med gamla rötter, att ta
ingenting för givet, utan vara
beredd att börja från början.«
– Gabriel, 67 år, homosexuell man
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Golden Ladies i Pridetåget, 2010
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En berättelse
om äldreomsorgen
Kunskap om lhbtq-erfarenheter är viktiga för ett gott bemötande, men det måste också finnas förutsättningar för goda
möten i omsorgen. Det är alltså viktigt att äldreomsorgen är
organiserad på ett sätt som ger bra förutsättningar både för
de som befinner sig inom den. För att rama in många av de
berättelser som är mer personliga i den här skriften ska vi
höja blicken en stund och se närmare på äldreomsorgens organisering. Om vi tittar på politiska förändringar inom äldreomsorgen de senaste fyrtio åren kan vi se att det skapats en tuff
situation för de som befinner sig i omsorgens vardag, både för
de som ger omsorg och för de som tar emot.
Efter att uppbyggnaden av äldreomsorgen haft en peak under
1960- och 70-talen där alla kommuner började erbjuda hemtjänst och fler och fler äldreboenden byggdes så vände detta.
Även fast de äldre levde längre och blev allt fler så växte inte
resurserna, och så har det fortsatt fram tills idag.
Under 1980-talet ökade antalet äldre över 80 år med 20%
samtidigt som antalet personer som blev beviljade hemtjänstinsatser minskade med 20% och personer som hade plats på
äldreboende minskade med 37% under denna tid. Det är ock-
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så då som ord som »effektivitet«, »produktivitet« och »frihet
att välja« börjar smyga sig in i rapporter om äldreomsorgen.
Under 1990- och 2000-talen fortsatte processen av att få ut
äldreomsorgen mer och mer på marknaden. Lagar infördes
som öppnade upp för privata utförare. Bland annat introducerades RUT som skattereducerar tjänster som de äldre som
har råd kan toppa upp sin offentligt beviljade service med
från privata utförare och LOV, Lagen om valfrihet, som ytterligare underlättar att välja olika utförare av omsorg.
I Stockholm finns idag över 100 privata utförare att välja
bland. I Sverige drivs en femtedel av all äldreomsorg av vinstdrivande privata företag. Det är några få stora vårdföretag
som dominerar marknaden. De fyra största vårdbolagen utför
86% av all privat hemtjänst. Riskkapitalbolagsägda Attendo
och Carema delar på halva marknaden när det kommer till
äldreboenden. Privata utförare som ska tjäna pengar på omsorgen har fler visstidsanställningar och lägre löner än de
kommunala utförarna.
Allt detta har också gjort att de anställda inom äldreomsorgen
har fått fler hjälptagare som också har större hjälpbehov. Antalet personer som en anställd inom hemtjänsten hjälper under
ett arbetspass har ökat påtagligt. På 1980-talet hade en anställd
inom hemtjänsten i snitt 4 personer att besöka under ett arbetspass. År 2015 var motsvarande siffra 12 personer. På trettio år
har alltså antalet hjälptagare för varje anställd tredubblats.
Som en konsekvens av att det blir svårare att få äldreomsorgsinsatser kan vi också se en tillbakagång där partners, familj och
närstående förväntas eller tvingas ta mer ansvar för den som
behöver omsorg.
2020 kom en rapport från Arbetsmiljöverket där de granskat
arbetsvillkoren under tre år. Den visar på hög arbetsbörda och
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sjukfrånvaro. Personalen inom hemtjänsten upplever att jobbet blivit mer stressigt och minutstyrt. Besöken hos de äldre är
fler och kortare. Bristande rutiner för förankring, delaktighet
och riskbedömning, tidsbrist, vakanser, hot, våld och omorganisationer är vanliga inslag i personalens vardag inom äldreomsorgen. Nära nio av tio inspekterade arbetsplatser fick
krav på förbättringsåtgärder. En studie från Stockholms universitet visar hur de anställda inom äldreomsorgen upplever
att de kontrolleras, är minutstyrda och underbemannade. Var
tredje medarbetare upplevde underbemanning.
Alla de politiska beslut som tagits de senaste fyrtio åren sipprar ner i omsorgens vardag och skapar utmanande situationer
både för de som arbetar inom omsorgen och för de som ska
ta emot hjälp i vardagen. Om vi vill ha en äldreomsorg med
utrymme för bra möten, gott bemötande och tid för att kunna
se varje brukare behövs det också en organisering av äldreomsorgen som tillåter detta.
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Sixten Sandra Österberg Brolin

Äldre
LHBTQ-personer,
vad vet vi?
Inom äldreforskningen där jag har min bakgrund var det ganska tyst om äldres sexualitet. Myten om äldre som asexuella
rådde många gånger även där. Än mer ovanligt var det att prata
om könsidentiteter och sexualiteter utanför normen. Det togs
helt enkelt ofta för givet att alla äldre var heterosexuella och
kvinnor eller män, utan transerfarenheter. När jag vände mig
till queer- och lhbtq-forskningen upptäckte jag att det där
istället nästan enbart var unga, eller möjligtvis medelålders,
personer som fanns inkluderade. Äldre lhbtq-personer föll mellan stolarna i alla forskningsfält. Detta har sakta förändrats
över tid. Internationellt, men även i Sverige, finns ett växande
forskningsfält med både större och mindre studier.
I den här delen sammanfattas några av de saker vi kan lära oss
från forskningen om vilka erfarenheter äldre lhbtq-personer
kan ha.
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Till att börja med, vilka pratar vi om?
Förkortningen lhbtq som vi använder är ett paraplybegrepp
som kan användas i lite olika variationer, med olika bokstäver.
Den rymmer både identiteter som handlar om könsidentitet
och om sexualitet. En mer utförlig förklaring till detta och
andra begrepp som kan vara bra att känna till hittar du längst
bak i ordlistan. L:et, som inte alltid är med i början av förkortningen har jag valt att ha med för att lesbiskheten varit
en så viktig identitet för äldre lesbiska kvinnor. De menar att
när homosexualitet började bli mer synligt i samhället togs det
alltid för givet att homosexuella var män, och därför har den
lesbiska identiteten varit så viktig.
Men till att börja med, vilka är egentligen äldre? I forskningen är det vanligt att utgå från pensionsåldern, där alla som är
65 år eller äldre hamnar i kategorin »äldre«. Det gör att det
blir en väldigt stor grupp av personer som inte nödvändigtvis
har så mycket gemensamt. En 67-åring behöver inte ha så
mycket gemensamt med en 95-åring, och utöver stora skillnader i ålder har äldre personer naturligtvis helt olika vardagssituationer beroende på var de bor, hur deras hälsa ser ut, och
beroende på klass, kön, etnicitet osv. Om vi frågar personer
över 65 om de själva upplever sig »äldre« får vi dessutom ofta
svaret att de inte känner sig gamla. Här i skriften används
äldre-begreppet för personer över 65, som alltså rent juridiskt
faller inom den grupp som har rätt till pension och till social
service inom äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen. Men det
är viktigt att komma ihåg att alla äldre inte ser sig som äldre,
och att de kan ha väldigt olika erfarenheter.
Med äldre lhbtq-personer åsyftas alltså de som är 65 år eller
äldre och som identifierar sig inom lhbtq-spektrat. Men erfarenheterna bland denna spretiga grupp kan se väldigt olika
ut. Exempelvis innebär det olika erfarenheter att vara lesbisk
jämfört med att vara transperson. Det är också personer i oli-
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ka åldrar, som kommit ut i olika tider och levt helt olika liv, de
har olika hälsotillstånd, olika socioekonomisk bakgrund och
deras sociala nätverk skiljer sig åt där vissa kanske har barn,
partners, nära relationer medan andra lever ensamma. Hur livet
och vardagen ser ut som äldre lhbtq-person skiljer sig förstås
åt inom gruppen.

Välbefinnande: psykisk och fysisk hälsa
Trots juridiska förbättringar, stärkta rättigheter, ökad synlighet samt framväxandet av intressegrupper, sociala rörelser och
mötesplatser över tid så visar större folkhälsoundersökningar
att en lhbtq-identitet idag fortfarande har stor betydelse för
psykisk och fysisk hälsa jämfört med den övriga befolkningen
för lhbtq-personer i alla åldrar. Detta förklaras ofta genom
den utsatthet för stress som lhbtq-personer utsätts för i vardagen, så kallad minoritetsstress. Att inte leva upp till normer
leder till att i vardagen behöva förhålla sig till en oro för att
bli dåligt bemött, utsatt för diskriminering, våld, och att stän-
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digt ta beslut huruvida en ska vara öppen med sin sexualitet
eller könsidentitet eller inte.
Några större studier har genomförts som gör det möjligt att
se hur äldre lhbtq-personers erfarenheter skiljer sig jämfört
med den övriga äldre befolkningen. Dessa pekar bland annat
mot hur en lhbtq-identitet har stort utfall för hälsa och välmående; att många i gruppen har erfarenheter av diskriminering under livet; att det är färre i lhbtq-gruppen som har
barn jämfört med övriga befolkningen. Dessa studier lyfter
också fram betydelsen av att ha starka sociala nätverk och
en känsla av att tillhöra ett lhbtq-community. Någon motsvarande studie som kan ge en övergripande bild av hur det
ser ut för äldre lhbtq-personer i Sverige saknas, men RFSL
genomförde en enkätstudie bland sina medlemmar där 582
lhbtq-personer 60 år eller äldre deltog. Denna visar att den
här gruppen är extra sårbar för ofrivillig ensamhet jämfört
med hur det ser ut nationellt bland andra äldre. Tjugo procent av personerna uppgav att de sällan eller aldrig är öppna
med sin lhbtq-identitet. Som tidigare nämnt visar också de
nationella hälsoundersökningarna om homo- och bisexuella
personers hälsa respektive transpersoners hälsa (med personer i alla åldrar som respondenter) att en lhbtq-identitet ökar
risken för sämre hälsa och välmående och i synnerhet är det
transpersoner som sticker ut vad gäller ohälsa jämfört med
den övriga befolkningen.
Många transpersoner som är äldre idag har kommit ut sent
i livet och berättar om att tiden efter pensionering kan göra
det enklare att vara öppen. När en inte längre är bunden till
ett jobb utan har större möjligheter att själva välja var en vill
vara och vilka en har omkring kan det vara enklare att leva
öppet med sin transidentitet. Att komma ut sent i livet kan
dock innebära att en inser att det är »för sent« för att göra
de förändringar som en själv önskar på grund av ens hälsotillstånd. Flera äldre transpersoner har erfarenheter av att på
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äldre dar komma ut, söka sig till vården där de fått en diagnos
som ska möjliggöra hormonterapi och kirurgi. Men när de
träffat läkare har de fått beskedet om att deras hälsa är för dålig för att klara den nedsövning som krävs för att genomföra
de operationer som de själva önskar.

»Shift«. Nicole Sleeth.
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Sociala nätverk, gemenskaper och relationer
Många äldre lhbtq-personer har erfarenheter av att personer
runtomkring, såsom biologisk familj, vänner och bekanta, arbetskamrater och ibland partners, barn och barnbarn, tagit
avstånd från dem i samband med att de kommit ut. Mot bakgrund av det, och att lhbtq-identiteter varit så osynliga och
många gånger inte accepterade har lhbtq-sammanhang ofta
varit väldigt viktiga för de här personerna genom livet.
Många av de som är äldre idag har kommit ut i tider där
denna typ av sammanhang inte alltid var lätta att hitta fram
till, ibland har grupperna varit hemliga och haft krav på att
bli rekommenderad av någon som redan är invigd. Forskning
har visat hur de som upplever sig ha socialt stöd och känner
tillhörighet i ett lhbtq-community har bättre hälsa, samt lägre nivåer av depressiva symptom och upplevd stress. Dessa
sammanhang – grupper, organisationer, mötesplatser – har
ofta utgjort platser som fungerat som frizoner från en heteronormativ värld där personer har kunnat slappna av, men de
har också utgjort platser där en har kunnat möta likasinnade.
Det har varit sammanhang där personer har kunnat bedriva politisk kamp såväl som hanterat kriser, som exempelvis
HIV/AIDS tillsammans. Många äldre personer beskriver hur
de fortfarande på äldre dar har kvar viktiga relationer och
starka nätverk som de funnit i lhbtq-organisering. Ibland är
lhbtq-sammanhang präglade av åldersnormer som gör att en
som äldre kanske inte känner sig självklar eller hemma i de
sammanhangen. Beroende på hur ens hälsa ser ut och var en
bor är det kanske mer eller mindre tillgängligt att också kunna delta i den här typen av sammanhang. I RFSL:s enkät från
2019 bland deras medlemmar över 60 år så var det 65% som
svarade att deras livskvalitet skulle vara bättre om de kunde möta andra lhbtq-personer i större utsträckning. Det finns
emellertid några grupper som riktar sig specifikt mot äldre
lhbtq-personer i en svensk kontext. Dessa finns framför allt i
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storstäderna, men under hösten 2019 påbörjades ett arbete av
RFSL som genom finansiering från Socialstyrelsen skulle starta upp grupper även i andra städer.

Sixten Sandra Österberg Brolin

Det är vanligt att i samband med lhbtq-personer prata om
så kallade valda familjer. Med det menas en idé om familj
som går bortom biologisk familj och blodsband, och som kan
innefatta partners, ex, vänner och andra personer som är de
som är nära och som utgör ett socialt och praktiskt stöd i
vardagen. Vi kan se att i takt med att det blir svårare att få
äldreomsorgsinsatser beviljade så hamnar ett större ansvar på
närstående och anhöriga för att ge omsorg. Detta blir viktigt
att tänka på i relation till den här gruppen, där det är vanligare att inte ha egna barn eller barnbarn, där den biologiska
familjen ibland brutit med en, och där de som är närmast
kanske inte passar in i normen för hur det förväntas se ut.
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Poesi från
äldreomsorgen
Men det går ju inte för sig
En dikt från äldreboendet, av Hedvig Roos

Ännu en morgon, en dag.
En i raden.
Snart kommer morgonhjälpen –
vem kan det vara, tro?
Sonja? Mario? Bettan? Filippe?
Men nu är det ju semestertid förstås…
så man vet ju inte säkert.
Kan ju vara vemsomhelst.
Suck…. att vara så beroende av andra
Att bokstavligen vara så i händerna
på främmande människor.
Undra om dom förstår –
Förstår hur det är att inte längre komma ur sängen själv,
att inte klara sig till toaletten, att inte klara skötseln av sig själv
de tidigare självklart enkla sysslorna.
Så naken i alla bemärkelser, som ett själlöst kolli.
Ett i raden.
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Ingen att tala med längre.
Personalen har ju inte tid. Det ska tvättas, matas och bäddas på löpande band.
Inte vet jag heller vad jag skulle tala om.
Vännerna, de få som fortfarande lever, kommer alltmer sällan.
De har ju sitt. Och varje dag en ny dödsannons.
Inte ska jag klaga, för bra har jag ju det…
Men dödens tyst har det blivit omkring mig.
Ingen att minnas med, att skratta med, att sörja med, att hoppas med!
I dagrummet är det väl okej, men alla har ju sina barn och barnbarn att berätta om.
De egna och familjers karriärer.
Inget jag kan bidra till.
Tänk om någon visste. Om någon ville lyssna på mig. Men det är klart.
Vem vill lyssna på en homo? Jag vågar knappt tänka tanken själv.
Och den som är bisexuell eller transperson… hemska tanke!
Att ”komma ut” i min ålder är otänkbart.
Det skulle äckla dem att få veta – det är jag alldeles säker på.
På jobbet gick det ju inte att visa sitt rätta jag.
Då hade dom fått spader. I tysthet led jag av deras plumpa bögskämt.
Hemskt att inte våga gå till försvar för de homosexuella bröderna och systrarna.
Att stå upp för sig själv!
Skulle jag berätta om mig själv, så skulle de säkert inte begripa
Att jag faktiskt varit lika levande i kropp och själ som de –
att även jag älskat och förälskat mig; att jag känt passioner
för många människor under åren; att jag varit sambo med flera
och att min senaste käresta delade mitt liv i sexton år.
Nej, det är naturligtvis otänkbart –
I min ålder går det inte för sig att ”komma ut ur garderoben”.
Att jämföra sig med de unga HBT-flickorna och pojkarna; tro sig ha något
gemensamt med dem…. Nej, det är ju otänkbart.
Men så klara ögon, så slät hy och välgymnastiserad kropp som de har hade
även jag en gång.
Tänk om jag finge visa någon de gamla fotona. Berätta om hur det var.
Få dem att förstå att mitt liv inte alls var fult och äckligt.
Att jag fortfarande kan känna hur det pirrar till i kroppen när X jobbar
och jag finns med på hans/hennes dagsschema.
Men det går ju inte för sig
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LHBTQ och
äldreomsorgen
Enligt Socialtjänstlagen ska äldreomsorgen syfta till att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, och
människors jämlikhet i levnadsvillkor ska främjas. Samtidigt
visar forskningen att det finns en utbredd oro bland äldre lhbtq-personer över hur det ska bli den dag de behöver äldreomsorg. Oron över att inte klara sig själv och att bli beroende
av andra, som många personer i samma ålder känner, är förstärkt av en oro över att bli diskriminerad eller dåligt bemött
på grund av könsidentitet eller sexualitet.
Som tidigare nämnts kan tiden efter pensionering ibland upplevas som en frihet för lhbtq-personer. Att själv kunna välja
vilka platser en vill vistas på och vilka en vill ha omkring sig
kan göra det lättare att vara öppen. Men att behöva omsorg
kan istället innebära att bli begränsad och låst till platser en
inte valt själv, och att det inte alltid är möjligt att själv välja
vem som ska finnas i ens hem, närhet eller kontakt med den
egna kroppen. Det kan även innebära att flytta till ett äldreboende för kortare eller längre tid, ibland för den tid som är
kvar av livet.
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Den oro många känner kan handla om rädslor för att bli diskriminerad eller dåligt bemött av personal eller andra boende,
att inte få hjälp med det som är viktigt för en, att inte bli sedd
för den en är utifrån könsidentitet eller sexualitet. Några internationella studier visar hur allvarlig denna oro är, där det
finns äldre transpersoner som planerar att begå självmord för
att slippa hamna i den situationen.

Sixten Sandra Österberg Brolin

»Vi hade ett möte här… alla satt och plötsligt säger jag
'hörni, vad har ni egentligen för framtidsplaner?'. Ingen
människa sa någonting. Här blir vi ju intagna, tills dess
att vi dör. Det är ett flertal som har dött, under min
tid här. Alldeles tyst. Och då sa jag 'Okej då, jag kan
bara säga det, att jag är inte färdig att dö nu. Jag vill
fortsätta att leva'.«
– Helle, lesbisk kvinna 86 år, bott på äldreboende i 4 år
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Det finns få studier som undersöker lhbtq-personers faktiska
erfarenheter av äldreomsorg, men de som finns visar att lhbtqpersoner i stor utsträckning döljer sin sexualitet eller könsidentitet på grund av rädslor för dåligt bemötande. Lhbtq-personerna uppger att de blir sedda som annorlunda och att de
antingen blir osynliggjorda eller hypersynliga, att en bara blir
sin lhbtq-identitet. Även på boenden där det ska finnas hbtkompetens, finns det rädslor för social exkludering på grund
av att ens liv inte följer det förväntade. En studie med äldre
lesbiska eller bisexuella kvinnor visar hur en fjärdedel upplevde homofobi från personalen.
I den studie som några av citaten i den här skriften är hämtade från kommer några olika teman upp. Dels visar den hur
de tuffa arbetsvillkor som omsorgspersonalen har försvårar
möjligheterna till ett gott bemötande, där det helt enkelt sällan finns tid för personliga samtal i omsorgens vardag.
»Alltså jag ser ju minutpressen på de här. Och jag ser att om
jag som arbetsgivare försöker optimera mina kostnader, för jag
vet ju att nån jävla affärskedja, även om deras jobb är att
erbjuda privat omsorg, de skiter ju i min omsorg, de försöker
ju tjäna pengar, det är ju det som är deras primära mål. Sen
att det ska göras på bästa möjliga sätt, de kan jag förstå
att de ser det som en bonus, men det är inte därför de driver
vård, det är för att tjäna pengar. Och det kan jag inse och det
kan jag förstå, men det är ändå jag som får betala av den där
stressade sköterskan som blir skitolycklig som jag, om jag har
förstoppning och inte har hunnit skita färdigt när hon kommer.«
– Gabriel, 67 år, har hemtjänstinsatser

Den visar också hur det kan finnas normer på ett äldreboende, där sexualitet inte är något som det talas om. Det kan i
sin tur göra att en inte kommer ut med sin sexualitet, vilket
är fallet för en lesbisk kvinna som hade bott på äldreboende i
fyra år, men inte vågat »komma ut ur garderoben«. Gottfrid
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som är 66 år och som bott på äldreboende ett år säger att han
känner sig trygg med personalen och att »de vet att jag är
homosexuell, de är de helt okej, att de godkänner så«. Att ens
sexualitet ses av personalen som »helt okej« och »godkänd«
visar hur det finns en heterosexuell norm, där vissa sexualiteter
behöver godkännas eller accepteras av de som tillhör normen.
En annan strategi kan vara att vara beredd att ge svar på tal i
det fall en skulle bli dåligt bemött. Marita, en lesbisk kvinna
som är 76 år, säger att om hemtjänstpersonalen skulle bemöta
henne dåligt för att hon är lesbisk så menar hon att det är ju
faktiskt hennes hem och »är det så att galoscherna inte passar
så är dörren där«. Gabriel, om hur han skulle reagera:
»Jaha gillar du inte bögar, ja det var väl tråkigt, då får du
väl se till att din chef, får jag numret till din chef så kan
jag be dem att de skickar nån som tycker om bögar för att jag
vill inte ha nån här som inte gillar bögar, fuck you.«
– Gabriel

En annan strategi är att vara helt öppen, och att på så sätt ta
tolkningsföreträde över situationen.
»Är du öppen så är det inga problem, utan tvärtom. 'jaså, är
det så', absolut, inte en käft bryr sig om det. […] Jag tror
att öppenheten har väldigt stor betydelse. Om man säger som det
är, så är det bara så. Det är inte mycket att hänga upp sig på.
Det har fungerat hittills.«
– Karl, 84 år, har hemtjänstinsatser

Något annat som var centralt i intervjuerna var bristen på
integritet. Det som är ens hem, oavsett om en har hemtjänst
eller bor på äldreboende, är också samtidigt en arbetsplats för
den som ger omsorg. Gränserna för vad som är privat luckras upp här. Viktor berättar om hur personalen alltid knackar
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innan de kommer in i rummet, men de väntar inte på svar utan
stiger alltid direkt in.
»Här kommer de in, det är inte 'knack knack' och 'stig in',
utan det är 'knack knack' och 'hej Viktor'. Och jag hade en
forna sex-kompis, en man här och vi, ja, vi idkade sex med
varandra och plötsligt kommer det in en människa i rummet
såhär, personal. Alltså ens integritet är totalt borta.«
– Viktor

Det gör även Gottfrid som även han bott på äldreboende ett
år. Med under intervjun är hans partner Urban som berättar
om att de tidigare när de bodde tillsammans brukade ligga
sked tillsammans en stund i sängen. Jag frågar om de gör det
ibland även på äldreboendet:
U: Nej nej, oh nej jag lägger mig aldrig, jag lägger mig inte
i den sängen. Man skulle kunna tänka sig att man låg sked i den
sängen också någon stund på dagen. Det känns lite knepigt, det
kommer in folk, ja.
A: Ja men de ska väl knacka och vänta på svar?
U: Jo men knackar gör dem, men väntar på svar gör de inte.
De knackar och kommer in.
– Gottfrid, homosexuell man, 66 år
och hans partner Urban

Gabriel har ett dörrlås som gör att han måste vara hemma
när hemtjänsten ska komma. Detta, i kombination med att
personalen sällan kommer när de ska, gör att Gabriel ofta behöver vara hemma mer än vad han skulle behöva om det hade
fungerat som det ska. En av aktiviteterna han ofta får avstå
ifrån är att gå till fikastunden med äldre bögar som arrangeras varje vecka i staden där han bor. Konsekvenserna av att ha
lite kontroll över när personalen kommer blir i Gabriels fall
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att han ibland blir låst till hemmet och måste avstå från aktiviteter. Socialstyrelsens undersökning av vad de äldre tycker
om äldreomsorgen visar 40% av de äldre upplever att de inte
har möjlighet att påverka på vilka tider personalen kommer,
och 34% att personalen inte brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar.
Några studier undersöker hur omsorgspersonalen resonerar.
Dessa problematiserar också »likabehandlings-perspektivet«
och visar hur det ofta innebär att utgå från att alla personer är
lika och har liknande behov, vilket i själva verket riskerar att
osynliggöra lhbtq-personer och reproducera normer. Några
studier tittar på vad det ger för effekter med utbildning och
fortbildning av personal med fokus på lhbtq-perspektiv. Resultaten visar hur kompetenshöjning kring dessa frågor ger
mycket positiva resultat.
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citaten att göra.

Personerna på bilden har inget med

M: Jag har ju aldrig pratat med min hemtjänst om att jag är
lesbisk... Det är ju det där gamla vanliga problemet att när
man lever singel va? Jag hade inte pratat med nån annan om det
heller. De vet att jag har fullt med väninnor runtomkring mig
som jag träffar väldigt mycket, men sen har vi inte pratat med
i detalj om det... Men hade jag levt ihop med någon så hade jag
varit beredd att vara helt öppen med det. Men det har liksom
inte blivit... Jag har varit öppet lesbisk sen 1977 och aldrig
låtsats något annat, men jag har inte alltid berättat det om
det inte har funnits något sammanhang... så det är ju inte det
att jag har förtigit med vilja, det har jag absolut inte gjort.
[…] Jag hade inte berättat om min sexualitet om jag varit
heterofil heller. Då hade alla bara utgått från att det var så,
så det är ju skillnaden ju. Att de inte behöver tänka på det...
och komma ut liksom.
Nej, det har känts helt obefogat alltså. För jag skulle
aldrig ta upp vad jag hade för relationer om jag var heterofil.
Det är det som är lite knepigt – och det har jag känt genom
hela livet – till exempel när jag arbetat. Jag har tyckt att
jag levt så öppet, men folk kopplar inte ihop det alltså. Man
måste nästan skrika det i deras ansikten för att de ska förstå.
En gång så stod jag på stan och delade ut flygblad. Vi hade gått
ihop både bögar och lesbiska och delade ut flygblad för att det
var så många – främst bögar – som blev nerslagna på stan. Och
då kom det en kollega fram till mig när jag stod där och sa
'vad bra att ni hjälper dom' och jag blev helt förvånad för jag
tyckte att jag levt så öppet i så många år, men det finns liksom
inte i huvudet på folk alltså.
Men att vara lesbisk och singel. Det är ju speciellt. För
alla tror ju bara att man är heterofil. Eller inte har något
sexliv överhuvudtaget. Så man måste ju verkligen komma ut och
berätta för alla om man vill att de ska veta. Annars blir det
inget. Och sen eftersom jag har barn så tror ju alla att jag
högst är bisexuell. Det är väldigt tröttsamt.
Men om jag skulle komma in på ett boende eller så, så skulle
jag ju inte sätta mig på första fikat och säga 'Nu ska ni alla
få höra: Jag är lesbisk!' Det skulle jag inte. För det gör de
andra inte heller.
Jag hade gärna bott på ett hbtq-certifierat boende. Det hade
jag tyckt vore fint.
– Marianne, lesbisk kvinna 74 år, har hemtjänstinsatser
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citaten att göra.

Personerna på bilden har inget med

Ingrid, 78 år, är lesbisk och har många vänner omkring sig
som har hemtjänstinsatser. Hon pratar mycket om öppenhet
inom äldreomsorgen under samtalet och hur hon själv tänker
inför den dag hon själv behöver omsorgshjälp.
I: Jag har en kompis som bröt benet och hon kunde ju inte gå ut
så hon fick hemtjänst i många månader och tyckte ju att det var
jättejobbigt att ha alla dessa folk i sitt hem hela tiden och
inte kunna välja eller säga nej. Och det tror jag beror mycket
på att hon är en ganska diskret person och hon är ju också...
lesbisk. Och hon kände att det var svårt när hon inte visste
vilka det var som kom och vad de stod för och om de kunde ta
illa upp och så. Så det blev ju att hennes väninna bara kunde
komma och hälsa på henne när de visste att hemtjänsten inte var
där – för att hon inte ville att de skulle veta.
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I: Jo, men ska jag vara helt ärlig så tror jag att det skulle
vara svårt att berätta. Jag skulle nog inte göra det i första taget. Jag tror... alltså jag skulle nog vara rädd att det
skulle påverka deras syn på mig och hur jag blev behandlad. Jag
skulle nog hålla låg profil tills jag kände den som kom bättre.
L: Varför? Vad är det du tänker skulle kunna hända?
I: Alltså jag är ju inte heller så väldigt out and proud
annars. Så jag brukar ju inte berätta att jag är... är...
alltså lesbisk... det brukar inte vara det första jag säger
när jag träffar någon ny människa annars heller. Och jag kan
nog känna... alltså att jag skulle vara så beroende av den här
personen som kom att jag inte ville riskera det. Att hon eller
den inte skulle acceptera det och kanske behandla mig sämre.
Så det skulle jag nog inte riskera... för det är kanske inte
heller så viktigt just när det gäller att få hjälp. Det betyder
ju inte så mycket, men det är såklart skönt att inte oroa sig
för att de ska förstå på annat sätt. Om de ser mina tavlor och
böcker och så.
L: Ja... så vad... skulle du – göra något med det?
I: Ja det är ju som tur är fortfarande hypotetiskt, men jag
skulle nog kanske ta ner några tavlor inför första besöket.
Om jag kunde... och kanske be en väninna att hjälpa mig annars.
Att ta bort böcker och så... Just för att jag skulle oroa mig
ganska mycket för hur det uppfattades annars och det skulle nog
vara mycket annat jag oroade mig för då också. Det hade varit
skönt att slippa tänka på det och det är ju inte så viktigt.
I: Hade jag kunnat välja ville jag ju helst ha någon som
förstod. Som själv kanske var... eller som i alla fall inte
ställde en massa dumma frågor som jag skulle behöva ljuga om.
Det hade varit väldigt fint.
L: Vad menar du? Ljuga?
I: Ja men antingen får man ju vara en sån skyltdocka som ska
berätta och förklara allt för alla hela tiden och det är inte
riktigt jag va? Eller också får man försöka undkomma frågorna
genom att ja... kanske inte berätta allt. Eller ja, du vet,
undvika att säga sina tidigare partners namn eller... ljuga
lite. Och det blir ju stressande och tröttsamt att komma ihåg
vad man sagt till vem och så, så det skulle vara skönt att
slippa såklart.
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Äldres sexualitet
Om vi tittar på föreställningar av äldres sexualitet kan vi se
att det finns två ganska motsägelsefulla bilder. Å ena sidan
kan vi se hur det i allt större utsträckning förväntas att äldre
personer ska bibehålla ett aktivt sexliv. Detta är i linje med
skiftade normer för nypensionerade äldre som möter förväntningar att vara aktiva, självständiga och förverkliga sig själva
genom konsumtion och resor. Ett tydligt exempel på detta är
antiåldrandeindustrin som säljer produkter för att »förhindra
åldrandet« där det blir tydligt hur hög ålder framställs som
något som är ett hot mot en aktiv sexualitet, samtidigt som
att fortsätta ha sex framstår som något som ska förhindra att
åldras. Å andra sidan så finns det en utbredd föreställning om
äldre som asexuella och där idéer om den åldrande kroppen
som skröplig, svag, rynkig och sjuk inte alls är förenlig med
idéer om sex som något ungdomligt, attraktivt och sexigt.
Man tar helt enkelt för givet att äldre inte intresserar sig för
eller kan ha sex.
Studier som tittar på personers sexualvanor slår hål på myten
om sexuell inaktivitet på äldre dar, även om det naturligtvis
är så att en del äldre personer kanske aldrig haft ett särskilt
aktivt sexliv eller så har det kanske avtagit med åren. I en studie om äldres sexualitet hade hälften av alla 97-åringar hade
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en positiv attityd till sexualitet. En övervägande majoritet av
deltagarna såg det också som positivt och naturligt att äldres
hälsoundersökningar involverar frågor om sexualitet.
En allvarlig konsekvens som föreställningen om äldre som
asexuella kan få är att läkare och vårdpersonal låter bli att
ställa frågor om sexualitet. Detta kan göra att sexuellt överförbara sjukdomar bland äldre missas. Studier från USA har
visat att klamydia och syfilis ökar bland äldre eftersom det är
vanligt att låta bli att skydda sig då hög ålder gör att det inte
finns någon risk för att bli gravid. Äldre kan även smittas av
HIV. Gruppen äldre som lever med HIV ökar och det är både
personer som smittats på äldre dar och personer som under
många år levt med HIV.
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Bortstädad
transidentitet
En berättelse från demensomsorgen
I kontakt med RFSL:s seniormedlemmar delades denna berättelse av en av medlemmarna på temat lhbtq och äldreomsorg.
Namnen är påhittade. Den handlar om Kalle 70 år som levde
hemma med hemtjänst som han haft ett par år. Kalle hade
inga anhöriga och på grund av en tilltagande demens fattas
beslut av god man och socialtjänsten att Kalle behöver flytta
till ett demensboende.
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Vid flytten kommer två undersköterskor hem till Kalles tomma
lägenhet och börjar röja och städa. Lägenheten är i gott skick
och välskött.
Ulla, den ena undersköterskan börjar med en garderob, Linda
tar den andra, öppnar dörren och där hänger tio vackra klänningar, några i siden, vackra och välvårdade. Några par högklackade skor, damsmycken som halsband och armband, ett
par dyrbara damväskor, där den ena innehåller nagellack,
läppstift och övrigt smink.
Linda ropar; »Ulla, Ulla, kom hit får du se!« Ulla tittar och
säger, »Men Linda, Kalle måste ha haft damsällskap som vi
inte har en aning om.«
Undersköterskorna funderar nu vad de ska göra med kläderna. Linda säger, »Så vackra damkläder, vi skänker dem till
Myrorna.« »Nä« säger Ulla, »det kan vi inte, tänk om damen
som äger kläderna går till dit och hittar sina kläder.« Undersköterskorna kommer överens om att kasta allt i soporna.
Någon vecka senare får Kalle besök på demensboendet av sin
vän Anton. Anton hittar Kalle i ett rum. Där sitter Kalle i grå
herrkläder, osminkad, inget läppstift och inga målade naglar.
Anton blir illa berörd, frågar Kalle: »men Kalle, hur ser du ut,
var har du dina vackra kläder och har du inte målat naglarna
eller varför har du inte läppstift?«
Kalle svarar: »Jag vet inte, jag har ingenting, inga klänningar,
skor eller annat, nej jag har ingenting.«
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Demenssjukdom
Omkring 150 000 personer i Sverige lever med demenssjukdom, och i takt med att den äldre befolkningen ökar kommer
denna grupp bli allt större. Det innefattar en rad olika sjukdomar, som påverkar språk, minne och förmågan att upprätthålla relationer, samt planera och utföra vardagliga aktiviteter. Forskningen visar att den oro många lhbtq-personer
känner inför framtida behov av omsorg blir extra påtaglig när
det gäller oro inför att drabbas av demenssjukdom eftersom
dessa ofta innebär ett särskilt beroende av andra, samt stora
behov av omsorg.
För de som inte lever öppet med sin könsidentitet eller sexualitet kan det handla om rädslor för att råka försäga sig vid
eventuell demenssjukdom. Att upprätthålla sin identitet med
hjälp av de som finns runtomkring är viktigt för personer med
demenssjukdom. Det är alltså viktigt att personer omkring
kan påminna en om vem en är och känner till saker om personen, vad den gillar, vilka personer som varit viktiga osv. Det
sociala nätverket blir viktigt här för att bli bekräftad i den en
är. Eftersom vi vet från forskningen att många äldre lhbtq-personer har erfarenheter av att biologisk familj och andra nära
ibland tagit avstånd från en i samband med att en kommit ut,
samt att det är fler i den här gruppen som inte har egna barn
kan det innebära att en i högre utsträckning är utelämnad
till omsorgspersonal och offentlig vård. Det blir därför extra
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viktigt att det finns kunskap om betydelsen av könsidentitet
och sexualitet bland personalen i demensomsorgen. Eftersom
många äldre lhbtq-personer har så kallade valda familjer, där
vänner kan vara viktiga relationer är det också viktigt att dessa
personer ges plats och utrymme i omsorgen.
Äldre lhbtq-personer med demenssjukdom är fortfarande ett
outforskat område. Några mindre studier visar att sexualiteten eller könsidentiteten inte blir mindre viktig för den som
drabbas av demenssjukdom. Däremot kan det vara tungt att
leva med dubbla stigma, där både lhbtq-identiteten och demenssjukdomen behöver hanteras. Studier visar också att det
blir extra tufft för den som saknar stöd från biologisk familj
när det gäller beslutsfattande. Detta blir extra utmanande för
den som saknar partner eller annan person som inte är juridiskt tillåten att delta i beslutsfattande. Det är också vanligt
att ha rädslor för att ens sociala nätverk och relationer ska
försvinna i takt med att sjukdomen försämras.
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Några
saker att ta
med sig »

I omsorgens
vardag
Äldre lhbtq-personer
har olika erfarenheter

Kunskap om lhbtqhistoria

Erfarenheterna inom lhbtq-gruppen skiljer sig åt
och det är därför viktigt att komma ihåg att alla
lhbtq-personer inte är lika. Dels skiljer det sig åt
inom lhbtq-spektrat, där lesbiska kanske har andra erfarenheter än bögar, och där transpersoner
kan ha andra erfarenheter än den som bryter mot
normer för sexualitet. Men utöver detta spelar
andra saker in, som hur ens ekonomi ser ut, var
en bor – storstad, landsbygd, glesbygd, mindre
ort, hur ens hälsotillstånd är, hur ens sociala nätverk ser ut och andra saker påverkar hur livsvillkoren ser ut på äldre dar.
Beroende på vilken generation en tillhör och
vilken tid en kommit ut i har en också präglats av
olika normer och förväntningar. En del av de som
på äldre dar lever homoliv har tidigare levt i heterosexuella relationer och har barn.
Allt detta gör det svårt att förmedla ett »rätt
sätt« att bemöta en lhbtq-person på. Det vi istället
kan göra är att göra oss medvetna om vad vi bär
med oss för normer och antaganden om ålder, kön
och sexualitet och försöka röra oss bortom dessa.

De som är lhbtq-personer och äldre idag har levt
i andra tider, med andra juridiska och sociala förutsättningar. Det har präglat deras liv och villkorat
vad som är möjligt att vara och göra. Att lära sig
mer om hur det sett ut under deras liv och om hur
förutsättningarna för lhbtq-liv varit skapar en större
förståelse för äldre lhbtq-personer och deras erfarenheter. Det innefattar också kunskap om hur
det ser ut idag med juridiska och sociala förutsättningar, att exempelvis ha kunskap kring transpersoners rättigheter och möjligheter att få transvård kan vara viktigt om en i sitt arbete träffar någon som kommit ut på äldre dar.

Ta inte någons könsidentitet
eller sexualitet förgiven
Att undvika ett heteronormativt bemötande innebär till stor del att konfrontera sina egna fördomar
och vad en tar förgivet om de en möter. Antar vi
att de har en viss könsidentitet eller sexualitet? Hur
63

kan vi förändra de antaganden vi gör?
Kom ihåg att personer från den här gruppen
levt i en annan kontext och att det är mycket vanligt att ha dåliga erfarenheter från vård och omsorg från tidigare i livet. Det kan handla om att ha
mött homo- eller transfobi i vården, att ha blivit
sedd som psykiskt sjuk eller blivit ifrågasatt.
Det handlar också om att bli medveten om
språket vi använder och vilka antaganden som
finns inbäddade i det. Det kan handla om små
ordval som vi inte ens tänker på, men som kan
innebära för någon annan att den inte känner sig
sedd eller upplever det som möjligt att berätta om
sitt liv eller sin historia. För någon som är försiktig med att vara öppen och under livet varit med
om att bli dåligt bemött på grund av sin sexualitet
kan det göra hela skillnaden att få frågan »Har du
någon livskamrat?« istället för att fråga om make
eller maka. Att använda könsneutrala begrepp,
som partner eller livskamrat kan öppna upp för
att berätta. Att fråga »vilka personer har varit
viktiga för dig under livet?« öppnar upp för relationer som går bortom äktenskap och partners.
Detta blir inkluderande inte bara för lhbtq-personer utan även för andra som levt bortom förväntningarna på hur livet ska se ut. Problematisera
bilder av vad familj kan vara och innebära och
kom ihåg att för lhbtq-personer är det ofta ett vitt
begrepp som innefattar många olika slags valda
relationer. Erkänn dessa nära relationer som viktiga oavsett om det är vänner eller personer som
en delar blodsband med.
Som i alla andra möten med människor handlar
det förstås framförallt om att lyssna, vara inkännande och respektfull. Olika personer vill berätta olika
mycket om sig själva och sina liv och det kräver en
lyhördhet inför det. Lyssna gärna in vilka begrepp
personen själv använder och använd dem.
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Respektera namn och pronomen
Något annat som är viktigt är att respektera personers könsidentiteter, att alltid respektera och
använda det namn och pronomen som en person
själv önskar, oavsett vad det står i ID-handlingen.

Hänvisa personen till
lhbtq-sammanhang och resurser
Var uppdaterad om lokala lhbtq-grupper och sammanhang och var beredd att tipsa personen om
resurser och mötesplatser där det finns möjlighet att
träffa andra att dela sina erfarenheter med.

Måna om personers integritet
Ge möjlighet till intimitet och privatliv, kom ihåg
att det egna hemmet även om det är på ett äldreboende är personens privata sfär, knacka och
vänta på svar.

På organisationsnivå
Vikten av utbildning och fortbildning
Som nämnts flera gånger här är kunskap och
kompetens det allra viktigaste för att möjliggöra
ett gott bemötande och forskningen visar tydligt

att kompetenshöjande insatser har goda effekter
för en mer inkluderande omsorg för lhbtq-personer.
Normkritisk kunskap om kön och sexualitet, kunskap om lhbtq-historia och verktyg och strategier
för att undvika ett heteronormativt bemötande har
visat sig viktigt. Eftersom omsättningen på personal ofta är stor inom äldreomsorgen behöver den
typen av insatser ske kontinuerligt och gärna ske
över tid, med möjligheter för återkommande samtal och reflektion. RFSL, men även andra aktörer,
erbjuder ut- och fortbildning på lhbtq-området.

Se över den fysiska miljön
Vi påverkas av det som vi är omgivna av och den
miljö vi vistas i. Hur ser arbetsplatsen ut? Är toaletterna könsneutrala? Finns det material, foldrar
och konst där lhbtq-personer representeras? Finns
det symboler som visar att lhbtq-personer är inkluderade? Tillåter formulär och byråkratin att ange
föredragna namn och pronomen? Är mallar för
livsberättelser anpassade efter liv som faller utanför heteronormativiteten? Finns det rutiner för att
säkra personers privatliv och integritet?

På en strukturell
nivå
Att jobba för en lhbtq-inkluderande äldreomsorg
sker på alla nivåer samtidigt. För att det ska vara
möjligt med ett gott bemötande och normkritisk
kunskap i omsorgens praktik behöver omsorgen
vara organiserad på ett sätt där det finns rimliga
arbetsvillkor, med tid för utbildning såväl som för
samtal i omsorgens vardag. Politiska beslut och
hur omsorgen är organiserad genom lagstiftning
och på policynivå sipprar ner och skapar olika
förutsättningar för möten i omsorgens vardag, och
det blir därför viktigt att se till att dessa innebär
goda förutsättningar.

Rutiner för att hantera homo- och transfobi
Se till att det finns rutiner om någon blir utsatt
för trans- eller homofobi, både av andra boende
och personal.
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Exempel att arbeta med
Genom den här skriften har vi mött olika berättelser från personer som
finns inom äldreomsorgen. Dessa kan användas för att diskutera tillsammans och reflektera över hur ett bättre bemötande skulle varit möjligt. Hur
hade en kunnat hantera situationen med personen på demensboendet där
de som hjälpte till med flytten till boendet hittade kvinnokläder i garderoben som slängdes bort? Hur hade mannen som bor på äldreboendet
där han helt förlorat kontakten med gaycommunityt kunnat stöttas i att
bibehålla den kontakten? Hur hade kvinnan i dikten från äldreboendet
kunnat bli sedd och hörd i sin lesbiska identitet? Hur kan vi skapa en miljö
på äldreboenden där intima möten känns möjliga? Hur kan vi luckra upp
normer om äldre som asexuella inom äldreomsorgen?
Vilka föreställningar bär vi med oss om kön, sexualitet och ålder? Vad
bär vi med oss för förväntningar på personer utifrån hur vi läser dem som
kvinnor, män eller när vi har svårt att placera dem i någon könskategori?
När blir vi överraskade? Vad tänker vi att de vi möter har levt för slags liv?
Vad tar vi för givet om vilka de haft relationer med?
Nedan finns även några fiktiva exempel att utgå ifrån som underlag för
att diskutera tillsammans.

1
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En äldre man blir efter en olycka beviljad plats på äldreboende då
hans omsorgsbehov är för stora för att han ska klara sig själv hemma.
Han har få nära anhöriga. Han genomgick en transition på 1970-talet, där han påbörjade hormonbehandling och ändrade juridiskt kön.
I takt med att ny teknik och nya kirurgiska möjligheter kommit så har
han också med tiden gjort ett par operationer för att förändra sin
kropp. På den tiden uppmuntrade läkaren i transprocessen att man
skulle flytta till en ny ort, leva i enlighet med sitt nya juridiska kön
och aldrig tala om sin gamla könsidentitet eller sin transerfarenhet för
någon annan. Han gjorde så och har bara kommit ut för ytterst få personer som han haft intima relationer med, men på orten där han bott
under många år och där han haft ett stort kontaktnät känner ingen till
hans transbakgrund. Nu, i samband med flytten till äldreboendet och

hans omsorgsbehov, kommer han vara i en situation där personer han
inte känner kommer att vara i kontakt med den egna kroppen, hjälpa
honom med dusch och annan intim omvårdnad. Han berättar om detta i samband med att hans livsberättelse samlas in efter att han flyttat
till boendet, men uttrycker också att det känns ovant och obekvämt att
behöva prata om det och nervöst att någon ska vara i kontakt med
hans kropp. Han vill inte heller att någon annan boende ska få veta.
Vad blir viktigt att tänka på här?
I kontakten med honom? Kollegor emellan?

2

En äldre homosexuell man flyttar till äldreboende. Han har tidigare
varit öppen med sin sexualitet, inte haft så många nära relationer men
dejtat män och haft kontakt med ett gay-community via internet. Han
berättar gärna om denna tid för personalen. Ganska snart efter flytten
till boendet märks det hur han blir ensam och isolerad. Han får inga
besök och uttrycker att han känner sig ensam.
Hur kan han känna sig sedd?
Vilka resurser kan en tipsa honom om?

3

En äldre kvinna flyttar till äldreboende. Hon har tidigare under livet
varit gift och har barn från tidigare äktenskap. I samband med att en
livsberättelse samlas in efter flytten till boendet berättar kvinnan att
hon på äldre dar träffat en annan kvinna som hon förälskat sig i. De
har under de senaste åren haft en nära relation. Kvinnan kommer också dit och besöker henne regelbundet. Dock har hon inte berättat för
sina barn eller barnbarn om relationen och hon har inte mod att göra
det heller. Hon berättar att hon känner oro inför hur det ska bli i det fall
hon blir sjukare eller om någon annan skulle vara med och fatta beslut
om henne omsorg. Hon vill gärna att det ska vara hennes partner,
men hon vet att hennes barn gärna vill vara delaktiga i sådana beslut.
Vad är viktigt att tänka på här?
Hur ska hennes vilja i högsta mån respekteras?
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Titta

Läsa

Ordförklaringar
I den här delen går vi igenom olika begrepp som ofta används i lhbtqsammanhang och som relaterar till kön, sexualitet och lhbtqi-identiteter.
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Kön

I de flesta sammanhang används kön för att dela in människor i två kön,
kvinnor och män. Det är också dessa två könskategorier som juridiskt finns
tillgängliga i Sverige. I praktiken är det dock inte så enkelt, kön är mer komplext än så och rymmer flera olika dimensioner:

Biologiskt kön

Med biologiskt kön avses kroppsliga och fysiska aspekter av kön. Det handlar
om hur kroppen ser ut, könsorgan, könskromosomer och hormoner. Dessa behöver inte alltid stämma överens och vara entydigt »manliga« eller »kvinnliga«.

Juridiskt kön

Baserat på det biologiska könet blir alla barn tilldelade en juridisk könstillhörighet. I Sverige är de som finns tillgängliga man eller kvinna. Det juridiska
könet är det som är registrerat i folkbokföringen och som framgår i ens legitimation. Den näst sista siffran i personnumret talar också om vilken juridisk
könstillhörighet en har.

Könsidentitet

Könsidentitet handlar om hur en själv definierar sig utifrån kön, det kön som en
upplever att en tillhör och känner sig som. Det kan stämma överens med ens
biologiska och juridiska kön, men det kan också vara något annat. Kvinna,
icke-binär, genderqueer, man, transpersoner är exempel på könsidentititer.

Könsuttryck

Könsuttryck handlar om hur en uttrycker sin könsidentitet. Det kan handla om
hur en rör sig, klär sig, vad en har för kroppsspråk, attribut, hur en pratar osv.

Cis-person

Om alla dimensioner ovan hänger ihop, det vill säga att du t.ex. har en kropp
där könsorgan, kromosomer och hormoner förstås som kvinnliga, det står i
ditt körkort att du är kvinna och det är så du presenterar dig och uttrycker
kön, då är du vad som kallas cis-person.

Trans

Transpersoner är ett paraplybegrepp som används för personer som på olika
sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck. Ordet
trans kommer från latin och betyder »överskridande«. Det kan vara en person som inte är bekväm med det juridiska kön som en tilldelas vid födseln, eller som har en könsidentitet som går bortom de två kön, »man« och »kvinna«,
som juridiskt (och i de flesta sociala kontexter) finns tillgängliga. Trans kan
inbegripa en rad olika erfarenheter; det kan exempelvis handla om att vara
obekväm med förväntningar utifrån kön, att klä sig ibland eller jämt i enligthet med ett annat könsuttryck än vad som förväntas av en (ofta refererat till
som transvestism), att uppleva sig vara av ett annat kön än det juridiska som
en tilldelats vid födseln och då kanske ha en vilja att förändra kroppen helt
eller delvis med kirurgi eller hormonbehandling (ofta refererat till som transsexualism eller könsdyfori). För att få tillgång till transvård i Sverige krävs att
en genomgår en utredning där en får en diagnos. Den här processen kallas
ofta transition eller könsbekräftande behandling. En transidentitet kan också
handla om att känna en identifikation bortom könskategorier som kvinna och
man, eller inte ha någon specifik könsidentitet. Kanske känner en sig inte som
något kön, som båda eller mellan andra könskategorier (ofta refererat till
som genderqueer, intergender eller icke-binär).
Transidentiteten kan vara något som upptar perioder i livet eller vara en
livslång upplevelse. Det är ofta väldigt viktigt för transpersoner att andra personer använder rätt pronomen när de pratar om en i tredje person. Det kan
exempelvis vara hon, han, hen eller den. Det går inte att se på en person
vilket pronomen den har, och det behöver inte heller stämma överens med
vad som står i ID-handlingen. Hen och den är könsneutrala pronomen som
ofta används av personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män,
men kan också användas i situationer där en persons könsidentitet är okänd.

Transfobi

Transfobi är en struktur, ideologi och uppfattningar som på olika plan nedvärderar transpersoner och alla de som bryter mot normer för kön. Det kahandla om att transpersoner diskrimineras på samhällsnivå, att inte få ett
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jobb på grund av sin transidentitet, eller att som transperson bli utsatt för
diskriminering och trakasserier på offentliga platser eller i sin närhet.
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Intersexuell/
Intersexualism

Intersexuell är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd och diagnoser för medfödda tillstånd där könsorganens utseende, kromosomuppsättning eller utveckling av testiklar eller äggstockar inte följer en binär tvåkönsuppdelning
och därför utifrån vårdens parametrar räknas som atypiska och gör att dessa
personer inte entydigt kan kategoriseras som man eller kvinna. Det går att
vara intersex och man, kvinna eller något annat. Intersex säger inte någonting om en persons sexuella läggning.

Sexualitet

Sexualitet är ett brett begrepp som kan rymma många olika dimensioner.
Det kan vara tankar, fantasier, känslor, begär, sexuella praktiker. Det kan
vara sexuella identiteter genom något som kan finnas med i ens självbild,
definiera vem en är, vara en central del av ens livserfarenheter. Sexualitet ses
ofta som något som hör till det privata. Men om vi ser oss omkring så blir det
väldigt tydligt att normer för sex, alltså vad vi ser som »normalt« sex eller en
»normal« sexualitet, är något som i högsta grad också handlar om vad vi har
omkring oss. Genom lagstiftning och diagnostisering av vissa sexuella praktiker skapas idéer om vilket sex som är accepterat och önskvärt. Exempelvis
har homosexualitet varit olagligt, och likställt med att ha sex med djur fram
till 1944. BDSM-praktiker var klassificerade som psykiatriska diagnoser fram
till 2009. På så vis är staten med och aktivt konstruerar normer för sex och
sexualitet. Begär och vad vi attraheras av påverkas av vad vi exempelvis ser
på TV, i film, reklam och porr, men också av religiösa diskurser och politiska
beslut. Normer för sex skiftar över tid och ser olika ut på olika platser. Att
sexualitet är något föränderligt gäller inte bara hur synen på sexualitet förändras över tid, men också hur personer själva upplever sexualitet och hur
det kan förändras under livet.

Lesbisk

En person som oftast identifierar sig som tjej eller kvinna och som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad andra tjejer/kvinnor.

Homosexuell

En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av
samma kön.

Bisexuell

En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av människor
oavsett kön kan kalla sig bisexuell. Bi betyder två och begreppet antyder
alltså att det bara finns två olika kön. Därför väljer vissa att istället kalla sig

pansexuell, vilket antyder att det finns ett spektrum av kön.
Bög

En person som oftast identifierar sig som kille/man och har förmågan att bli
kär i och/eller attraherad av killar/män.

Heterosexuell

En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av
ett annat kön än det egna.

Heteronormativitet

Det system av normer som påverkar vår förståelse av kön och sexualitet där
det oftast tas för givet att alla personer är cispersoner och heterosexuella.
Enligt heteronormen är människor antingen tjej/kvinna eller kille/man och
ingenting annat. Tjejer/kvinnor förväntas vara feminina och killar/män förväntas vara maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella. Alla påverkas av
normerna, oavsett om man följer dem eller inte. Att följa eller passera inom
normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar. Att bryta mot heteronormen kan resultera i bestraffning i form av allt från tystnad till våld.

Minoritetsstress

Att befinna sig i en minoritetsposition medför en ökad risk för att utsättas
för olika psykosociala stressfaktorer. Sådana stressfaktorer kan påverka den
psykiska hälsan vilket ofta kallas minoritetsstress.

Homofobi

En ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en starkt negativ
syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella. Att befinna sig i en minoritetsposition medför en ökad risk för att utsättas för olika psykosociala
stressfaktorer. Sådana stressfaktorer kan påverka den psykiska hälsan vilket
ofta kallas minoritetsstress.

Queer

Ett begrepp som grundar sig i kritik mot idéer om normalitet i fråga om kön
och sexualitet. För den som identifierar sig som queer kan det exempelvis
handla om att en upplever kategorierna som finns tillgängliga som för fyrkantiga, att kanske inte vilja identifiera sig som kille eller tjej, hetero eller
homo. I ett större perspektiv är queer ett ifrågasättande av dominerande idéer
om hur människor ska leva i sexuella relationer och andra relationer, hur vi
ska bilda familj, hur vi ska uttrycka kön osv.
Det finns queerteori inom den akademiska världen, queeraktivism med
folk som vill organisera sig för att förändra rådande normer och strukturer,
och personer som kallar sig själva queer. Att vara queer kan innebära en
önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sin sexuella läggning, medan
en del använder queer som ett sätt att göra just det.
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Den här skriften riktar sig till alla som möter äldre personer
i sitt arbete. Bland dessa äldre finns personer som identifierar sig som lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera och som vuxit upp och levt i en tid
och i ett samhälle där synen på könsidentitet och sexualitet
skiljer sig på många sätt jämfört med hur det ser ut idag.
Många äldre lhbtq-personer uttrycker en oro för hur det
ska bli den dag de behöver omsorg. Denna handlar om
en oro för hur en ska bli bemött, och för att det ska saknas
kunskap om ens erfarenheter och behov.
Skriften ger kunskap om hur lhbtq-historien sett ut och en
inblick i hur äldreomsorgen organiseras. Den ger också en
överblick av forskningsläget om lhbtq-åldrande, och tar
bland annat upp hälsa, sociala nätverk, demens och sexualitet. Här får du också möta röster från olika personer
som delar sina erfarenheter från äldreomsorgen och att
åldras som lhbtq-person. I slutet finns mer praktiska tips
och diskussionsfrågor som kan användas som underlag
för diskussion.

