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Förord 

Vi vill först och främst börja med att tacka alla våra åtta intervjupersoner som så öppet har 

delat med sig av sina erfarenheter och tankar. Utan er hade inte den här studien varit möjlig 

att utföra. Vi vill även tacka Christer Fällman för all information kring Projektet Regnbågen 

som han delgivit oss. Vi är mycket tacksamma över att ni ville medverka i vår uppsats. Vi vill 

också rikta ett stort tack vår handledare Gudrun Elvhage för den hjälp och de råd vi fått av 

dig. Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära som har läst vår uppsats och bidragit 

med många kloka och givande kommentarer.  

 

Anneli Kettner och Cecilie Klemetsen 
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Sammanfattning 

Denna studie har haft till syfte att öka kunskapen kring äldre hbt (homosexuella, bisexuella 

samt transpersoner) personers syn på ett hbt anpassat seniorboende samt skapa en förståelse 

för vilka faktorer de äldre upplever viktiga för ett anpassat boende av hbt karaktär. Studien 

har haft en kvalitativ ansats där empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. 

Genom en tematisk analys av undersökningens data utkristalliserades fyra centrala teman; 

trygghet och otrygghet, anhörigskap och socialt nätverk, liksinnade eller oliksinnade samt hbt 

kunskap. Vid vidare analys av dessa teman påvisar resultatet att de huvudsakliga faktorer de 

äldre anser vara av störst vikt gällande ett hbt anpassat seniorboende var trygghet, 

anhörigskap samt hbt kunskap. Vidare har ett queer teoretiskt perspektiv applicerats för att 

söka förklaring till studiens resultat. Diskussionsdelen belyser bland annat ett hbt anpassat 

seniorboende ur en positiv samt negativ infallsvinkel. En av de slutsatser som kan dras är att 

intervjupersonerna inte explicit ger uttryck för att det finns behov av ett hbt anpassat 

seniorboende men betonade betydelsen av att ha möjlighet att välja det om så önskas.  

 

Nyckelord: hbt personer, behov, seniorboende, queerteori, äldre, heteronormativitet 

Abstract 

The aim of this study has been to obtain more knowledge about elderly LGBT people 

(lesbians, gays, bisexuals and transgender people) and their thoughts about elderly care 

adapted to LGBT people. It is also to find out which aspects of the kind of elderly care they 

find important. The study is conducted on a qualitative research method and the empiricism is 

collected through semi-structured interviews. Three themes were found by using thematic 

analysis; security and insecurity, relatives and social network, like-minded and different- 

minded and LGBT knowledge. A queer theoretical perspective was applied for a better 

understanding of the results. The positive and negative aspects of a LGBT adapted elderly 

care are discussed in the last part of the study. One of the conclusions in this study is that the 

people who were interviewed do not express a need of an LGBT adapted elderly care but they 

stressed the importance of being able to choose.   

Key words: LGBT persons, needs, elderly care, queer theory, elderly, heteronormativity 
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Vinjett 

Vid en första granskning på internet kring information om äldre homosexuella, bisexuella och 

transpersoner (hbt personer) fann vi denna dikt som belyser vikten av att bryta tystnaden och 

okunskapen kring homosexualitet. Dikten ”Gamle mand” handlar om kärleken till en äldre 

man och är skriven av Jørgen Nielsen (1980) vid det första böglägret på Agersø i Danmark.  

  
gamle mand 
jeg har mødt dig mangen gange og det er først i dag jeg har set dig 
jeg har mødt dig i nattens dybe gader  
set dig som et hvileløst jaget dyr  
og jeg er flygtet  
 
jeg har mødt dig på ensomhedens kolde barer 
set dine øjne trætte flakkkende søgenden noget  
som jeg ikke har kunnet give dig  
og jeg har flygtet 
 
gamle mand jeg har mødt dig på en ø i havet  
begge to er vi langt hjemmefra  
 
gamle mand her har jeg set dig  
her har jeg set dine øjne fulde af liv og din krop fuld af glæde 
jeg har mærket din kærlighed 
følt din varme og set din åbenhed  
pludselig er din alder uden betydning 
 
jeg ser dig som menneske 
et smukt menneske  
jeg elsker dig og jag åbner mig for dig 
 
Jørgen Nielsen 
Agersø 31.7.80 
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Inledning 

Att äldreomsorgen har genomgått stora förändringar efter äldrereformen är ett faktum. Innan 

reformen trädde i kraft tjänade kommunerna ekonomiskt på att lägga över ansvaret för de 

äldre människorna i vårt samhälle på Landstinget. Efter reformens inträde är det numera 

kommunerna som har ansvaret för att förvalta de pengar som är till för att förbättra och 

utveckla äldreomsorgen (Börjesson, 2008, s. 165). Således kan frågan ställas; har detta lett till 

en utveckling och en förbättring inom äldreomsorgen? Troligtvis är detta en fråga vilket 

innefattar flera svar. En viss utveckling inom äldreomsorgen kan dock konstateras vad gäller 

de olika typer av boenden som finns att välja mellan för de äldre, där ett exempel är boenden 

där ett specifikt språk talas. Detta innebär en möjlighet för de äldre att bejaka sitt modersmål 

och kanske i viss mån även sin kulturella bakgrund. 

 När det kommer till äldreomsorg i stort så är etik ett oerhört viktigt begrepp. Att ha ett 

etiskt förhållningssätt är en mycket betydelsefull och självklar del av det sociala arbetet vilket 

även innebär att professionen har ett ansvar. I de etiska koderna som finns för socialarbetare 

betonas människors jämställdhet samt lika värde och att socialarbetaren har ett specifikt 

ansvar när det gäller utsatta grupper (Akademikerförbundet, 2006). Detta är en viktig aspekt 

att beakta när det gäller äldre hbt personer, deras behov, önskemål samt brist på 

uppmärksamhet. Här finns det mycket kvar att arbeta med och utveckla inom det sociala 

arbetets sfär. 

 Vad som inom svensk äldreomsorg kan ses som en vidareutveckling av ett nischat boende 

är ett boende anpassat för äldre hbt personer som idag (2010) är ett högst aktuellt projekt vid 

namn Regnbågen. När vi läste en artikel om detta projekt väcktes genast många tankar och 

funderingar kring ett anpassat boende för äldre hbt personer vilket sedan gjorde att vi 

beslutade oss för att disponera vår uppsats till att söka vidare kunskap kring äldre hbt 

personers syn på ett seniorboende för hbt personer. Då hbt området inom det sociala arbetet i 

äldreomsorgen inte är vidare uppmärksammat vare sig inom aktuell forskning eller i media, 

väcktes ett ännu starkare intresse för att söka mer kunskap och förståelse för hur de äldre 

känner kring ett seniorboende för hbt personer. Här nedan följer en historisk tillbakablick 

samt några enligt vår mening viktiga årtal där betydande förändringar har ägt rum. Detta för 

att vidga perspektivet och således ge en uppfattning om hur historien kan ligga till grund för 

dagens hbt situation.  
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Historisk tillbakablick 

I början av 1900-talet försökte samhället bota homosexuella män genom att ge dem 

testosteron, vilket ansågs ge en motsatt effekt på grund av ökad sexualdrift. Redan under 

1920- talet blev det möjligt att genom hormonbehandling samt operationer göra könsbyten i 

Sverige, vilket gav upphov till införandet av begreppet transexuell (Larsson, Lilja & Fossum, 

2008, s. 208-209). 

Fram till 1944 var det kriminellt att utföra homosexuella handlingar i Sverige och ända 

fram till 1979 förknippades trans, homo och bisexualitet med sjukdom enligt socialstyrelsen 

(RFSL, 2010). Detta faktum är för oss i dagens samhälle en indikator på hur svårt det i många 

fall måste ha varit att betraktas som sjuk på grund av en annan sexuell läggning än vad 

normen anger.             

Det var i början av 1950-talet som den Svenska homorörelsen började växa fram genom att 

RSFL (riksförbundet för sexuellt likaberättigade) bildades. Förbundet har sina rötter i ett 

danskt förbund som bildades några år tidigare (1948) och RSFL är därmed bland de äldsta 

organisationerna för homo - och bisexuella som är verksamma (Andersson, 2000, s. 11). År 

2007 bytte förbundet namn till RFSL- Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter (RFSL, 2010). 

 Under 1970-talet skedde många framsteg för homorörelsen, bland annat utvecklades 

RFSL:s verksamhet och det bildades ett antal andra organisationer med samma 

intresseområde. Tiden präglades av ett ökat intresse för ”homo - politiken” där ett slagord i 

debatten var gay – power, vilket kan översättas som styrka/makt åt de homosexuella. 1980-

talet präglades bland annat av HIV och Aids som alltmer uppmärksammades i medierna vilket 

sedermera gav upphov till en tro att dessa var sjukdomar som endast homo- och bisexuella 

drabbades av och kallades för ”bögsjukdom” (Andersson, 2000 s. 25). Det var även under 

detta årtionde som sambolagen för homosexuella och ett förbud mot att diskriminera homo – 

och bisexuella personer inrättades (RFSL, 2010). 

 Nästan tio år senare (1995) blev det lagligt för samkönade personer att ingå partnerskap, 

vilket kan ses som en variant av äktenskap som heterosexuella kan ingå. Partnerskapet kunde 

dock inte genomföras kyrkligt utan det skulle dröja nästan 15 år innan det skulle bli möjligt 

och 2009 blev det lagligt med könsneutrala äktenskap i Sverige. Detta år kan även ses som 

banbrytande för alla transpersoner då socialstyrelsen i Sverige avskaffade transvestism som 

sjukdomsbegrepp.  
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Sedan den 1 januari 2005 är det förbjudet med diskriminering på grund av sexuell läggning 

inom i det sociala området, det vill säga socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, A-kassan 

och hälso- och sjukvården. (RFSL, 2010). 

Trots att samhället idag kanske har större acceptans för att människor är olika är detta i 

högsta grad villkorligt då hot och trakasserier fortfarande förekommer. Målet att nå en total 

jämställdhet oavsett sexuell läggning är således inte uppnått men ”kampen” är långt ifrån 

över.  

 

Några historiska årtal  

1944 året då homosexuella handlingar mellan vuxna människor avkriminaliserades.     

1950 RFSL, Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande bildades.          

1973 riksdagen gjorde uttalandet att det från samhällets synpunkt numer är godtagbart med 

    homosexuella förhållanden.                     

1978 samma åldersgräns införs för homosexuella förhållanden som för heterosexuella.    

1979 Socialstyrelsen avskaffar homosexualitet som sjukdomsbegrepp.         

1987 förbud mot att diskriminera homosexuella införs.              

1988 lagen (1987:813) om homosexuella sambor införs.             

1995 lagen (1994:1 117) om registrerat partnerskap inför.              

1999 HomO, den första ombudsmannen för bi- och homosexuella i världen tillsattes.     

2001 transpersoner blir inkluderade i RFSL: målgrupp.  

2002 svensk lag mot diskriminering i högskolan på grund av sexuell läggning införs. 

2003 i grundlagen införs förbud mot hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning. Lagen

     om rätt till adoptionsprövning för de par som ingått partnerskap träder ikraft och    

     sambolagen för samkönade och olikkönade par likställs.  

2005 rätten till insemination för kvinnopar införs. 

2009 identiteter som är könsöverskridande läggs till som en grund mot diskriminering.      

     Transvestism avskaffas som sjukdomsbegrepp av socialstyrelsen. Könsneutralt       

     äktenskap införs i Sverige. (RFSL, 2010) 

Begreppsdefinitioner 

Sexuell läggning är ett begrepp vars definition avser en människas känslomässiga relationer, 

fysiska och sexuella aktiviteter samt erotiska fantasier länkade mot samma, det motsatta eller 

båda könen (Roth, Boström & Nykvist, 2006, s. 14).              

  Begreppet hbt är ett samlingsnamn för ickeheterosexuella och står för homosexuella, 
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bisexuella och transpersoner varav homo och bisexualitet ses som sexuell läggning. 

Transperson ses däremot som en könsidentitet snarare än sexuell läggning (Robertsson & 

Tovatt, 2008, s. 8). Transpersoner är ett paraplybegrepp för människor med skilda upplevelser 

av att bryta mot normen och inte känna sig hemma i det tvåkönade system som råder i 

samhället. Både transvestiter och transexuella går under begreppet transpersoner och den 

förstnämnda personen klär sig i motsatta könets kläder och andra tillbehör, medan den som är 

transexuell upplever att kroppen är av fel kön och vill korrigera den samt byta namn juridiskt 

(Andersson & Sjödin, 2006, s. 9).                  

Med heteronorm eller heteronormativitet menas att det enda rätta eller normala är att bli 

kär eller attraherad av någon av det motsatta könet samt att det finns vissa sociala regler som 

säger vad som är manligt och kvinnligt vilket bör efterföljas (Andersson & Sjödin, 2006, s. 9).  

Projektet regnbågen  

Regnbågen är ett aktuellt projekt som har till avsikt att möta de behov och önskemål som visat 

sig finnas gällande seniorboende anpassat för äldre hbt personer. Grundare och initiativtagare 

till projektet är Christer Fällman, idag verksam trädgårdsmästare vid sinnenas trädgård inom 

Sabbatsbergsområdet. Vid denna studies inledningsfas bestämdes ett möte med Christer för 

att få ökad kunskap och förståelse kring detta projekt. Projektet Regnbågen har fungerat som 

en mall för vad som menas med ett seniorboende för hbt personer i denna studie. 

Sinnenas trädgård är en terapeutisk trädgård som ger en möjlighet för personer med 

demens som bor inom området att få daglig rekreation där sinnena stimuleras av miljön. Där 

erbjuds även en mångfald av anordnade aktiviteter, däribland konserter och 

teaterföreställningar. Bakgrunden till projektet Regnbågen är delvis den paneldebatt Christer 

blev inbjuden till för ett antal år sedan men också det intresse Christer har mottagit genom sitt 

arbete med bland annat sinnenas trädgård. Debatten handlade om hbt och äldreomsorg och det 

var då tankar och idéer väcktes kring att etablera en egen verksamhet anpassad för äldre hbt 

personer. Även tanken på det egna åldrandet var en del av de inledande funderingarna kring 

Regnbågen. Grundtankarna bestod av att möta de behov och önskemål som uttrycktes bland 

vissa äldre gällande en boendeform inriktad mot äldre hbt personer i Stockholm.  

Verksamheten avser att tillhandahålla ett medlemsregister där vem som helst kan registrera 

sig förutsatt att personen är över 60 år.  Tanken är att Regnbågen ska bli ett boende för alla 

oavsett läggning men skilja sig från andra seniorboenden då projektet kommer riktas mer mot 

en specifik målgrupp, hbt, där syftet är att den egna önskan får styra valet. Detta kommer 

således innebära att de boende kan ta del av sin egen kultur kopplat till hbt området. 
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Ambitionen är att Regnbågen ska bestå av ca 40 lägenheter allt från 1:or till 4:or  där hyran 

kommer ligga på uppskattningsvis 7000 kr för en 1:a. Genomförs projektet kommer det i så 

fall innebära att det blir det första i Sverige enligt Christer Fällman. 

 Projektet Regnbågen kommer även innefatta kurser, föreläsningar och aktiviteter för de 

boende och det kommer finnas sociala utrymmen så som ett gemensamt kök, vardagsrum och 

eventuellt matservering. Även möjlighet till stimulerande utemiljö kommer att finnas, likt 

sinnenas trädgård. Vid framtida anställning av personal kommer hbt kunskap vara en viktig 

aspekt. Projektet Regnbågen ska stå för bland annat trygghet och tillhörighet där de boende 

ska få en kvalitativ tid (C, Fällman, personlig kommunikation, 6 april, 2010). 

Problemformulering 

Den demografiska utvecklingen visar på att vi blir allt fler människor i Sverige och att det blir 

allt fler äldre personer över 60 år. Det innebär också ett ökat antal homo- och bisexuella äldre 

samt äldre transpersoner, vilka har fått föga uppmärksamhet inom ramen för vår utbildning till 

socionom men även i massmedia. Ett projekt som i år (2010) är aktuellt är Regnbågen som 

avser att skapa ett seniorboende anpassat för hbt personer. Seniorboendet är i skrivandets 

stund inte i drift men förhoppningen är att verksamheten skall vara igång inom några år.  

Etablering av ett hbt anpassat seniorboende kan ses som en utveckling men kan också 

uppfattas som ett uttryck för diskriminering av äldre hbt personer. Det är intressant att 

undersöka för vems skull ett boende av denna karaktär etableras samt skapa en förståelse för 

vilka faktorer som påverkar vad de äldre själva anser om ett hbt anpassat seniorboende.  

Syfte 

Syftet i denna studie är att öka kunskapen kring äldre hbt personers syn på ett hbt anpassat 

seniorboende. 

Frågeställningar 

– Anser äldre hbt personer själva att det finns ett specifikt behov av anpassat boende? 

– Vilka faktorer är avgörande för vad de äldre tycker om ett anpassat seniorboende? 



12 

 

Tidigare forskning 

Här följer en översikt över ett antal rapporter och studier som gjorts både i och utanför 

Sverige. Det bör påpekas att de internationella studier som funnits relevanta har endast haft 

anknytningar till västvärlden, vilket kan ha att göra med att acceptansen för hbt personer 

kanske är högre där samt att det finns ett visst lagligt skydd för hbt personer i vissa europeiska 

länder.  Detta resonemang kan knytas an till RFSL: s informationsbroschyr där 

forskningsöverblicken beskriver att människor i vissa afrikanska länder blir förföljda på grund 

av sin sexuella läggning samt att förtrycket mot hbt personer är utbrett världen över.    

 Könsbyten är dock relativt accepterade i många länder i Asien och Latinamerika på grund 

av att operationstekniken är högt ansedd inom läkarvetenskapen i dessa länder. Trots detta är 

samkönade relationer förbjudna i flera av länderna på de båda kontinenterna. I bland annat 

Iran ses homosexuella handlingar som något kriminellt och kan bestraffas med döden men 

däremot anses de transexuella vara födda med någon sorts biologisk rubbning som kan rättas 

till rent kirurgiskt genom att det högsta prästerskapet ger sitt godkännande. För att få ett 

sådant godkännande krävs det att man lovar att anpassa sig till ett heterosexuellt liv efteråt 

(Andersson & Sjödin, 2006, s. 44).          

Varför det inte finns så mycket forskning kring äldre homo- och bisexuellas samt äldre 

transpersoner kan bero på flera orsaker där en anledning kan vara att det helt enkelt inte finns 

något intresse samt att ämnet i sig inte har någon hög status. En annan förklaring kan vara att 

det har varit svårt att finna personer som kan tänka sig att vara delaktiga i studier och 

intervjuer (Robertsson & Tovatt, 2008, s. 26). 

Debatten kring äldre hbt personers situation i äldreomsorgen i Sverige är näst intill helt 

osynlig. Diskussioner har dock förekommit vid sidan av då det har diskuterats huruvida vissa 

särskilda grupper har speciella behov i äldrevården, där det har framkommit att ett särskilt 

äldreboende för hbt personer eventuellt kan behövas. En grund till varför denna grupp har 

behov av ett anpassat boende har sitt stöd i att hbt personer har vuxit upp i ett samhällsklimat 

där homofobin varit omfattande och att homosexuella än idag är underordade den 

heterosexuella normen som fortfarande genomsyrar vårt samhälle i stort.  

Robertsson och Tovatt skriver vidare att äldre homo- och bisexuella i stor utsträckning är 

en heterogen grupp där det finns stora skillnader mellan de äldres erfarenheter av hur det har 

varit att växa upp samt hur det är att vara äldre och homo- eller bisexuell i dagens Sverige. 

Med denna bakgrund finns det skäl till att tro att vissa äldre homo- och bisexuella har ett 

behov av ett särskilt äldreboende medan andra inte har det (Robertsson & Tovatt, 2008, s. 7). 
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Vissa äldre homo- och bisexuella saknar enligt rapporten gemenskap med andra homosexuella 

äldre trots eventuella likande erfarenheter av livet medan andra äldre homo- och bisexuella 

känner ett starkt behov av att slippa dölja sin läggning och anpassa sig till den äldreomsorg 

som i stor utsträckning präglas av heteronormativitet (Robertsson & Tovatt, 2008, s. 25).

 Utifrån heteronormen kan ett äldreboende anpassat för hbt personer ses som problematiskt 

då det väcker frågan huruvida äldre homo – och bisexuella, som antagligen redan har levt vid 

sidan av samhället, återigen ska behöva kliva åt sidan och stoppas in i ett fack för att inte störa 

den heteronorm som samhället är uppbyggd kring. 

 Vilka behov dem äldre homo – och bisexuella har är svårt att uttala sig kring eftersom 

kunskapsbristen om deras villkor och behov är ett område som inte är tillräckligt utforskat. 

Den forskning som har bedrivits om homo- och bisexuella har inte fokuserat på de äldres 

situation (Robertsson & Tovatt, 2008, s. 7-8). Rapporten tar även upp att äldre hbt personer 

under sin uppväxt kan ha blivit utsatta för diskriminering och att det därför är extra viktigt att 

undersöka vilka konsekvenser det kan ge för åldrandet och hur det blir när behovet av vård 

och omsorg ökar. Författarna skriver att allmänhetens och personalens bristande kunskaper 

om äldre homo- och bisexuella kan leda till att bemötandet på exempelvis serviceboenden kan 

genomsyras av fördomar och felaktiga antaganden om gruppen hbt. 

 På flera ställen i Sverige har det funnits en önskan från flertalet äldre homo- och 

bisexuella personer om äldreboenden som är anpassat för dem. I Malmö finns föreningen 

Glädjen som arbetar för att detta ska bli verklighet och i Stockholm startades stiftelsen Gaysol 

redan 1994. Trots att det inte verkar finnas något politiskt motstånd är det svårt att få igenom 

projekten då det krävs både pådrivare och pengar för att det ska gå (Robertsson & Tovatt, 

2008, s. 25).  

 I en studie från Australien tar Joy Phillips och Genée Marks (2008) upp ämnet 

diskriminering i äldreomsorgen i artikeln Ageing Lesbians: Marginalising discoursers and 

social exclusion in the aged care industry. Där beskrivs en äldreomsorg där det som lesbisk 

äldre är både svårt och exkluderande samt att äldre människor är asexuella varelser vilket gör 

att sexuell läggning inte är relevant att ta hänsyn till. Phillips och Marks fann att 

verksamheter, broschyrer och andra informationstexter inte inkluderade de behov som de 

äldre lesbiska kvinnorna har. Detta medför en känsla av exkludering enligt de äldre 

homosexuella kvinnorna.                      

 Vidare skriver Phillips och Marks att de som arbetar inom äldreomsorgen är i stor 

utsträckning oförberedda, otränade och har bristande kulturkompetens för att kunna bemöta 

de speciella behov som äldre homosexuella har, speciellt äldre lesbiska kvinnor. Dock ser 
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författarna ett problem i att sammanföra äldre bisexuella, homosexuella och transpersoner och 

utifrån det skapa en ”mall” för vilka behov dessa äldre har, då det kan skilja mycket i deras 

uppväxt som sedan har format deras åldrande.   

I en annan artikel från Australien beskriver Moira Ruth Callan (2006) en asexuell 

äldreomsorg som har lett till att det inte erkänns att det kan finnas äldre med olika sexuella 

identiteter och sexuella läggningar. Genom att inte erkänna att hbt personer existerar inom 

äldreomsorgen gör att denna grupp blir osynligare då det inte pratas om den. Ett annan 

påverkande faktor är att sexualitet ibland ses som synonymt med ett specifikt sexuellt 

beteende, istället för att ses som en persons personliga, sociala och kulturella identitet. Det är 

viktigt enligt Callan att inte tro att alla hbt personer fungerar lika, utan att det finns stora 

skillnader mellan dessa grupper. Då vissa äldre har vuxit upp under en period då de ansågs 

vara syndare och kriminella enligt kyrkan och samhället kan detta ha lett till att dessa personer 

har upplevt ett svårare åldrande än heterosexuella äldre. Sannolikheten att de är öppna med 

sin sexuella läggning eller avvikande könsidentitet är väldigt liten och många har även svårt 

att identifiera sig med beskrivningen bög och lesbisk.              

 Callan skriver vidare att denna grupp äldre kan ha behövt låtsats att de är heterosexuella 

och ljuga om sin könsidentitet, vilket har lett till att denna grupp inte känner sig trygga med 

att var öppna med sin sexualitet vid vårdsituationer. Dem är rädda för att bli utsatta för 

homofobi om de skulle berätta om sin könsidentitet eller sexuella läggning och att det då ska 

påverka den vård som de får negativt. I de fall där han eller hon varit öppen med sin sexualitet 

och eller könsidentitet för familj och vänner har vissa känt att de behövt ”gå tillbaka in i 

garderoben” vid kontakt med vård och socialtjänst för att känna sig trygga. Att behöva gå 

tillbaka och återigen behöva ljuga om vem man är kan leda till att självuppfattningen kan 

skadas med psykiska problem som följd.  

Vidare skriver Callan att äldre hbt personer liksom resten av den äldre befolkningen vill få 

tillgång till en trygg äldreomsorg som håller en hög kvalité. En annan viktig aspekt är att 

avköna ordet partner i språket när man pratar med en äldre för att inte exkludera hbt personer. 

 Lars Carpelan (2002) skriver i skriften Föreställningar/vanföreställningar: Allmänhetens 

attityder till homosexualitet att okända ting gör människor rädda och att okunskap om en 

företeelse kan göra att rädslan blir än starkare. Om information om en företeelse är felaktig 

kan det leda till att rädslan som finns där övergår till stark motvilja. Vilka attityder en person 

har till homosexuallitet hör därmed ihop med vilken kunskap och erfarenhet som denne har 

angående homosexuella personer (Carpelan, 2002, s. 7).             

 Studien som skriften bygger på är gjord i Sverige och enligt Carpelan (2002) har 24 
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procent av befolkningen en negativ inställning till homosexuella, 40 procent ser negativt på de 

som går på socialbidrag, 58 procent är negativa gentemot hemlösa, 71 procent negativa mot 

alkoholister, 84 procent negativa mot Hells Angels och 90 procent mot skinheads (Carpelan, 

2002, s. 19).                         

 Studien visar att den genomsnittliga homopositiva personen är en kvinna runt 40 år. Hon 

bor i Stockholm, är ensamstående med eller utan barn, hon har högskoleexamen och läser 

minst två timmar per dag. Hon innehar internet och dator samt är medlem i miljöförening. 

Hon har eller har haft sedan tidigare homosexuella arbetskamrater. I motsats är den negativt 

inställde personen en man som bor i glesbygd, han är lågt utbildad och läser inte böcker. Han 

äger ingen dator och är medlem i någon kyrklig förening, han känner heller inga 

homosexuella. I genomsnitt är det lika många som är negativa respektive positiva till 

homosexuella i Sverige och nästan lika många tycker varken att det är bra eller dåligt med 

homosexualitet (Carpelan, 2002, s. 14-18).                  

 En tydlig skillnad som kom fram i studien var att ålder och kön spelar in för vilka attityder 

till homosexuella en person har. Det var dubbelt så många män som kvinnor som hade en 

negativ inställning till hbt personer och av de som var födda före 1945 hade var tredje person 

en negativ syn på homosexualitet, medan endast en femtedel av de som var födda efter 1960 

hade en negativ inställning. Carpelan frågar sig huruvida yngre generationer har andra 

värderingar som sedan behålls med stigande ålder, eller om både de äldre och yngre skilde sig 

åt redan för några decennier sedan. Ytterligare en fråga Carpelan ställer sig är om det kan vara 

så att toleransen mot att vissa inte lever efter normen avtar med stigande ålder (Carpelan, 

2002, s. 21).                            

 Blase E. Masini och Hope A. Barrett (2008) har i artikeln Social support as a predictor of 

psychological and physical well-being and lifestyle in lesbian, gay, and bisexual adults aged 

50 and over tagit upp ämnet ensamhet och psykisk ohälsa i form av bristande socialt nätverk 

bland äldre bi- och homosexuella (Masini & Barret, 2008, s. 91). De äldre bi- och 

homosexuella som hade nära vänner och en partner mådde bättre psykiskt och hade genom 

dessa personer större socialt, praktiskt och emotionellt stöd än de äldre som endast hade släkt 

inom sitt sociala nätverk. Därför anser författarna att det är viktigt att det skapas 

bestämmelser, program och vårdplaner som inkluderar vänner och partners i de äldre bi- och 

homosexuellas vårdsituationer (Masini & Barret, 2008, s. 104-106). 

 Mark E. Williams och Pat A. Freeman (2007) skriver i artikeln Transgender Health: 

Implications for Aging and Caregiving att äldre transexuella personer kan uppleva en viss 

känsla av isolering på grund av diskriminering. Detta är en viktig del i varför det är aktuellt att 



16 

 

försöka möta och förstå dessa äldres erfarenheter och behov. Äldre transpersoner som grupp 

kommer att fortsätta att öka men trots detta så finns få studier om transpersoners hälsa och 

åldrande samt hur detta bemöts i äldreomsorgen. Tidigare studier om äldre transpersoner har 

haft sin utgångspunk i att likställa dessa personer med homosexuella och bisexuella vilket kan 

bli snedvridet då vissa transpersoner identifierar sig som heterosexuella. Vidare visar studien 

att det som äldre transperson finns viss risk för undvikelse av vårdsituationer. Detta kan 

vidare resultera i att många transpersoner i USA lever med bland annat obehandlad och 

oupptäckt prostata- och/eller bröst cancer vilket i sin tur kan leda till för tidig död.    

  Williams och Freeman (2007) skriver att många äldre hbt personer är rädda för att bli 

diskriminerade den dag då de ska behöva bo på ett äldreboende. Flera projekt om hbt 

anpassade seniorboenden är igång på flera ställen i USA. Men på grund av för dyra kostnader 

kommer detta förmodligen inte ens vara alternativ för många hbt personer.  

 I artikeln Ensamheten stor bland äldre homosexuella män (Äldrecentrum, 2004) belyses 

det faktum att äldre homosexuella män i många fall har det svårt på ålderns höst på grund av 

trakasserier, hot och ensamhet inom den svenska äldreomsorgen. År 2002 beslutade 

Stockholms läns landsting att all vård och omsorgspersonal ska utbildas för att få 

grundläggande homokunskap. I artikeln berättar Nisse Olofsson, Seniorkurator inom RSFL att 

han varit ute och besökt äldreboenden där han träffat bland annat äldre homosexuella män 

vilka vittnat om att de blivit utsatta för både synliga och osynliga trakasserier. Problematiken 

länkas här till bland annat bristande kunskaper hos personalen vilket leder till att de äldre ofta 

behandlas illa även på grund av missförstånd då personalen inte alltid förstått den äldres 

läggning och intressen. Att personalen inte ser och förstår hur den boende lever eller har levt 

leder till att anhöriga som kommer och besöker sin livskamrat inte noteras och inte uppfattas 

som den äldre personens partner.                    

 Här går således både vård och omsorgsapparaten på en nit då en värdefull anhörigkontakt 

inte beaktas som den närstående han eller hon är. De äldre själva är ofta ganska blygsamma 

och vill inte väcka uppmärksamhet vilket tyvärr kan göra anhörigsituationen svårare att 

upptäcka för personal och omgivning. Nisse Olofsson betonar vidare vikten av att fånga upp 

de närstående som finns runtomkring den äldre eftersom många äldre homosexuella personer 

inte har vare sig barn eller barnbarn och således har färre anhöriga jämfört med äldre 

heterosexuella män. 
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Metoder och material 

Val av metod  

För att samla in material till vår studie använde vi oss av en kvalitativ metod där data 

samlades in genom semistrukturerade intervjuer samt strukturerade frågor som besvarats via 

e-post. Valet av metod grundade sig i vår önskan att få en djupare och bredare förståelse för 

ämnet (Neuman, 2006, s.150-157) och vi hoppades kunna utveckla svaren genom följdfrågor 

vilket inte hade varit möjligt om vi utfört en kvantitativ studie. Studien bygger på åtta stycken 

intervjuer med äldre hbt personer. Vi har därefter tematiserat samt analyserat vårt material 

med hjälp av tidigare forskning samt teorier.    

Urval  

Population är detsamma som den grupp människor som avses undersökas i studien som 

exempelvis har något gemensamt, det vill säga undersökningsobjektet (Ejlertsson, 2003, s. 

43). I vår studie är populationen homosexuella, bisexuella och transpersoner som är över 60 år 

och som bor i Sverige.                        

 För att öka kunskapen kring hur äldre hbt personer tänker och resonerar kring behov 

kopplat till specifika seniorboenden har vi utfört fem muntliga intervjuer samt tre intervjuer 

via e-post. Vi ansåg att åtta stycken intervjuer räckte då vi inte hade som avsikt att 

generalisera resultatet. Syftet i denna studie har varit att öka kunskapen kring de äldre hbt 

personernas syn på ett hbt anpassat seniorboende samt få en förståelse för vilka faktorer de 

anser vara av betydelse varvid vi har valt att fokusera på personer som är 60 år och äldre. 

Tanken från början var att söka personer som var över 65 år men efter ett första försök att 

finna intervjupersoner som kunde tänka sig att ställa upp märke vi ganska snabbt att den 

ambitionen fick ändras och därför sänkte vi åldersgränsen till 60 år. Varför det hade varit 

intressant att intervjua personer äldre än 65 år grundar sig i en tanke om att dessa personer 

vuxit upp under en tid då det var kriminellt att utföra homosexuella handlingar och att detta 

kanske skulle spegla och påverka intervjuernas resultat.  

För att komma i kontakt med våra intervjupersoner gjordes sökning på internet efter forum 

som kunde länka oss till äldre hbt personer. Resultatet av sökningen via internet förde oss till 

en befintlig verksamhet för äldre hbt personer i en stad i Sverige. Verksamheten var uppdelad 

som så att kvinnor och män befann sig där olika tider. För att skapa kontakt med några av 

dessa personer begav vi oss till verksamheten på anvisad tid och presenterade oss samt vår 

tilltänkta studie och frågade om några kunde tänka sig att delta. Fem personer gav samtycke 

till att medverka, tre män och två kvinnor vilka vi stämde träff med nästföljande vecka. 
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Urvalet kom då att endast bestå av äldre personer som definierade sig som homosexuella eller 

bisexuella vilket inte var vårt syfte. För att komma i kontakt med äldre transpersoner skapade 

vi en profilsida på kontaktforumet Qruiser på internet som är en sida där bland annat hbt 

personer kan skapa kontakt med varandra. Genom att kryssa i ålder 60 år samt könsidentitet 

trans vid sökande av kontakter på sidan uppkom relevanta personer som vi sedan skapade 

kontakt med genom att skicka e-post till de fem personer som kom upp överst på listan. Tre 

av dessa gav sitt samtycke till att medverka. Studien har därmed utgått från ett 

tillfällighetsurval, vilket innebär att intervjupersonerna har utsetts efter tillgänglighet samt 

vilka som har lämnat samtycke till att medverka i studien (Denscombe, 2000, s. 24-25).  

 Då vårt syfte handlar om äldres syn på seniorboenden för hbt personer ansåg vi att det var 

relevant att kunna presentera projektet Regnbågen för att skapa en bild av hur en hbt anpassad 

verksamhet kan se ut och genom den projektansvarige mottogs information kring hur 

verksamheten är tänkt att fungera. Genom att söka på projektet via internet fann vi att Christer 

Fällman var projektansvarig varpå kontakt etablerades med Christer genom e-post. Där 

berättade vi om vårt syfte med studien och frågade honom om han kunde tänka sig att berätta 

lite mer om projektet, vilket resulterade i en intervju under studiens inledande skede. 

Datainsamlingsmetod 

Intervjupersonerna fick ta del av ett forskningskontrakt (se bilaga 1) med de etiska principerna 

(se nedan) som vi sammanställt och förhållit oss till. Valet att använda sig av ett kontrakt 

gjordes för att intervjupersonerna inte skulle behöva oroa sig över att materialet som samlades 

in skulle användas till något annat än för den specifika studien. Våra intervjupersoner har tagit 

del av samt skrivit under kontraktet, detta för att skapa en trygghet samt medvetenhet kring 

deras möjlighet att vara med och påverka hur deras svar kommer att användas.   

 Intervjusituationerna skiljde sig åt beroende på vad intervjupersonerna själva önskade samt 

på grund av att två av intervjuerna kolliderade rent tidsmässigt. Vid intervjun med 

projektledaren Christer Fällman och en av de homosexuella männen medverkade endast en av 

oss forskare. I de resterande tre intervjuerna medverkade båda två. Efter att kontakten med 

Christer Fällman etablerats sändes innan intervjun några frågor för att förbereda honom på 

vad som skulle diskuteras under intervjun. Därefter utfördes intervjun och svaren skrevs ner 

för hand då vi ansåg att hans svar inte behövde analyseras ytterligare utan endast skulle 

användas som underlag för vår bakgrund. De två homosexuella kvinnorna önskade att bli 

intervjuade tillsammans medan de två homosexuella männen intervjuades separat. De tre 

transpersonerna som vi kom i kontakt med via Qruiser bodde för lång bort för att kunna 
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genomföra en muntlig intervju, och därför genomfördes intervjun i stället via mail. Alla 

intervjuer genomfördes på intervjupersonernas egenvalda plats, detta val gjordes för att vi 

antog att om intervjupersonerna känner sig bekväma på den plats som intervjun utförs kan det 

medföra en viss trygghet vilket gör samtalet mer avslappnat. Intervjuguiden som användes vid 

samtliga intervjutillfällen bestod av sex frågor som vi försökte göra så korta och enkla som 

möjligt. Vi började med en inledande och ganska öppen fråga för att få igång samtalet. Valet 

av frågor styrdes sedan efter dels syfte men även den forskning vi har läst. Frågorna var 

halvstrukturerade för att få in så mycket information som möjligt men då intervjupersonerna 

kom för långt ifrån ämnet valde vi att aktivt försöka återkoppla till den gällande fågan. Det 

ställdes uppföljningsfrågor beroende på de svar som framkom under intervjun, detta för att få 

veta mer (Kvale, 2009, s. 150-151).  Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, vilket 

gjorde att vi kunde koncentrera oss fullt ut på samtalet. 

Databearbetning och analysmetod 

För att kunna använda, förstå och beskriva den insamlade empirin bearbetades den genom att 

analyseras och därefter struktureras upp (Dahlberg, 1997, s. 109). Då forskningsdata i studien 

består av två olika sorter, dels inspelade intervjuer samt redan nedskrivna mail har dessa 

bearbetats på olika sätt. Det inspelade materialet från intervjuerna har transkriberats, vilket 

innebär att intervjun skrivs ner och således omvandlas från tal till skrift (Dahlberg, 1997, s. 

105). Vid transkriberingen sker den första tolkningen, som man som författare måste vara 

medveten om. Trots att vi försökt vara noggranna med att skiva ner intervjuerna ord för ord så 

är en individuell tolkning svår att undvika.              

 Intervjusvaren som mottogs genom e-post behövde vi inte bearbeta utan dessa har använts 

i sin helhet vilket kan ses som en fördel i avseende på trovärdighet då vi inte har tolkat vad 

som sagts. Materialet analyserades genom att utgå från Dahlbergs (1997) tre olika faser, där vi 

i den första fasen läste igenom materialet var för sig för att få en överblick och en första 

förståelse för vad materialet handlar om. Därefter fördjupade vi oss i materialet och 

analyserade det genom egen tolkning och fann fyra centrala huvudteman; trygghet och 

otrygghet, anhörigskap och socialt nätverk, likasinnade eller oliksinnade samt hbt kunskap.

 Dessa fyra huvudteman bröts sedan ner i elva underteman för att ge en nyanserad bild av 

materialet. Den tredje fasen som Dahlberg (1997) talar om använde vi oss av i vår slutliga 

analys av arbetet då vi sammanfogade alla små delar till en helhet och försökte därigenom ge 

en helhetsbild av materialet (Dahlberg, 1997 s. 109).    
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Innan presentationerna av våra intervjupersoner skrevs togs åter kontakt med två av 

transpersonerna för att fråga vilket pronomen de föredrog att bli presenterade som då detta är 

väldigt viktigt för många transpersoner. Vi vill även påpeka att val av begrepp i resten av 

arbetet kommer utgå ifrån vad intervjupersonerna har använt sig av, bland annat bög och flata 

som med andra ord betyder homosexuell man respektive kvinna. 

Validitet och reliabilitet 

En intervjusituation är sällan ett samtal där båda parterna känner sig lika delaktiga, trots att 

forskaren anser sig ha en förståelse och tycker sig uppleva att det är en dialog mellan de båda 

parterna på lika villkor. Ett samtal utspelar sig endast i undantagsfall under samma premisser 

för intervjupersonen och forskaren och det är därför väldigt viktigt att tänka på att det är 

forskaren som sitter med makten över hur samtalet ska fortskrida. Forskaren kan därmed styra 

samtalet till att konkretiseras till ett specifikt ämne (Kvale, 2009, s. 48-49) och på så vis kan 

värdefull information gå förlorad. I denna studie undveks följdfrågor som inte var relevanta 

för studiens syfte. Dock ställdes ytterligare frågor efter att intervjun var avslutad och 

diktafonen avstängd vilket resulterat i att viss information som tilldelats inte kommer att 

finnas med i vår empiri.                   

Validiteten i en studie kan säkerställas genom att undersöka om forskarna har studerat det 

som var själva syftet med undersökningen (Ejvegård, 2003, s. 73) vilket i vår studie kan 

bekräftas genom att frågeställningarna som studien bygger på har besvarats. Vidare kan 

validiteten delas upp i extern och intern. Den externa validiteten avser att mäta studiens 

generaliserbarhet, det vill säga i vilken utsträckning det går att dra allmänna slutsatser utifrån 

studiens resultat (Neuman, 2006, s. 198). I denna studie kan där finnas en viss problematik 

med att generalisera resultatet då studiens omfattning inte varit så stor och endast åtta stycken 

intervjuer har genomförts. Resultatet influeras därmed till stor del av individuella 

uppfattningar kring seniorboende anpassade för äldre hbt och kan således inte generaliseras.

  Med intern validiteten menas att undersöka resultatets hållbarhet, detta genom att se om 

forskarna har studerat det som var avsett att undersökas (Neuman, 2006, s. 198). I denna 

studie har den interna validiteten stärkts genom att frågorna som ställts genomgående har 

präglats av studiens syfte och frågeställningar, vi har därmed fått en klar bild över det som 

varit avsikten att undersökas och svar på de frågor som genomsyrat syftet med studien. 

 För att skapa en hög reliabilitet måste studiens resultat vara pålitliga, med andra ord måste 

sannolikheten vara hög att resultaten kan upprepas vid ett senare tillfälle (Neuman, 2006, s. 

188-189). För att skapa en hög reliabilitet i denna studie har data samlats in genom 
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semistrukturerade intervjuer vilket gav de intervjuade relativt stor möjlighet att svara fritt. 

Valet av en semistruktur i intervjuerna anser vi kan ha föranlett till ärliga och individuella 

svar då det inte funnits några specifika svar på specifika frågor.  Studiens reliabilitet har 

konstant tagits i beaktning, detta exempelvis genom att inte göra individuella tolkningar i 

materialet innan det transkriberats (Kvale, 2009, s.200). Vi har därmed ordagrant skrivit ner 

det som sagts men ändå haft vissa svårigheter med att inte göra individuella tolkningar av den 

information som delgivits. Detta kan dock ha lett till att studiens reliabilitet delvis kan 

ifrågasättas.                          

 Det är svårare att fastställa validiteten än reliabiliteten i studiens framkomna empiri 

eftersom det egentligen inte finns någon objektiv sanning i de data som framkommit från 

intervjuerna då tal endast omformuleras till text (Kvale, 2009, s. 201-203). En problematik 

kan finnas kring hur sanningsenligt våra intervjupersoner har besvarat frågorna och hur deras 

nuvarande situationer samt positioner har präglat deras svar. Funderingarna kring denna 

problematik uppkom då vi märkte att våra intervjupersoner ändrade sina svar under intervjuns 

gång då nya tankar och funderingar framträdde kring behovet av ett anpassat seniorboende för 

äldre hbt personer. Frågan är då om samma svar skulle upprepas från samma personer vid ett 

annat tillfälle och en annan livssituation.  

 

Etiska aspekter    

Då vår studie inte har berörts av Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor och biologisk material från människor, har vi inte ansökt om någon 

etikprövning. Men däremot har vi förhållit oss till vissa etiska principer för att skydda 

intervjupersonerna (Vetenskapsrådet, 2002). I följande studie har följande etiska principer 

beaktats;                            

  Samtyckeskravet, vilket innebär att en studie inte får genomföras utan att deltagarna 

samtycker till att medverka (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet har uppfyllts genom att vi har 

inhämtat samtycke från samtliga intervjupersoner. Intervjupersonerna har själva fått välja var 

intervjun ska äga rum samt att medverkan varit högst frivillig. Alla våra intervjupersoner har 

varit myndiga vilket har föranlett att vi inte behövt inhämta något samtycke från någon 

målsman.                      

 Informationskravet, vilket innefattar att information om studiens syfte delges till 

intervjupersonen och att intervjupersonen äger rättigheter att avbryta sin medverkan i studien 

när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav informerade vi 

intervjupersonerna om vårt syfte samt att det går bra att avbryta intervjun när dem vill.  
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  Konfidentialitetskravet, vilket innebär ett skydd för informanterna och garanterar att deras 

identiteter förblir anonyma (Vetenskapsrådet, 2002).  Vi har inte publicerat några 

personuppgifter och använt pseudonymer istället för deras riktiga namn samt ändrat lite i 

deras personliga information vilket har lett till att bibehålla hålla deras identiteter hemliga. De 

material som vi samlade in har under studiens gång försvarats oåtkomligt från utomstående 

samt att pseudonymer användes redan vid transkriberingen. De forskningskontrakt vilka 

intervjupersonerna skrev under har även de förvarats oåtkomligt. Allt material som 

ljudinspelning och transkribering har även förstörs efter avslutat arbete för att skydda deras 

identiteter.                    

Nyttjandekravet, kravet innefattar att den insamlad data endast kommer att användas i ett 

specifikt studiesyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Den insamlade data som legat till grund för 

denna studie har vid rapportens färdigställande eliminerats för att kunna garantera att den inte 

används till ett annat studiesyfte. Vi har förhållit oss till detta krav genom att informera våra 

intervjupersoner om studiens syfte samt de etiska principerna både muntligt och skriftligt. 

Litteratursökningar 

Insamling av tidigare forskning har skett via systematiska sökningar i databaser, kontakt med 

projektansvarig för Regnbågen samt genom att studera tidigare studiers referenslistor. 

Kontakten med Christer Fällman, projektansvarig för Regnbågen etablerades via e-post där vi 

sedan kom överens om att ses för en intervju. Vi har även använt oss av RFSL:s hemsida som 

har kunnat bistå oss med relevant information. Databaser som har använts i studien är 

Academic search premier, Ageline, Socindex och Libris.        

Vid sökning av tidigare forskning som behandlar homo- bisexualitet och transpersoner 

märktes det att stor fokus har legat vid att undersöka sexualiteten kopplad till HIV, aids, 

droger eller alkohol. Forskning kring homosexualitet var ganska omfattande och då vi avser 

att undersöka fenomenet ur ett äldreperspektiv gjordes en avgränsning med sökorden elderly, 

old och aged vilket gjorde att många artiklar föll bort. För att avgränsa vår sökning ytterligare 

användes följande sökord i olika kombinationer; homosexual, transgender, transvestite, care, 

needs, lesbian and gays och LGBT (Lesbian, gay, bisexual och transgender).  

Metodologiska reflektioner 

Det bör inledningsvis påpekas att vi som författare är medvetna om vårt inflytande över 

studien. Dels genom vår förförståelse som säkerligen avspeglar sig i vårt sätt att angripa 

fenomenet men även att den kan påverka vårt sätt att analysera empirin.   
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Det har varit ganska problematiskt att tolka vår empiri då svaren till viss del har varit väldigt 

olika. Då vissa intervjupersoner gav intryck av att somliga frågor var svåra att besvara fanns 

en tendens att inte besvara frågan som den var ställd. Vidare kan urvalet diskuteras då den 

målgrupp vi fann genom verksamheten kanske har ett större behov av att träffa likasinnade än 

de personer som inte kommer till verksamheten. Självklart är det viktigt att även denna grupp 

kommer till tals men det finns en medvetenhet om att detta innebär att urvalet inte är 

representativt för den svenska hbt populationen i stort. Det bör påpekas att det var svårt att få 

några homosexuella eller bisexuella kvinnor att ställa upp på intervju då det verkade råda en 

viss skepsis bland de kvinnor vi träffade. Vi besökte verksamheten vid ett antal tillfällen 

vilket slutligen resulterade i ytterligare två intervjupersoner. Dessa två önskade att bli 

intervjuade tillsammans vilket kan ha lett till att svaren inte blev lika uttömmande som svaren 

kanske hade blivit om vi intervjuat var och en för sig. Det kan även inneburit att 

intervjupersonerna präglades av varandra vilket kan påverkat deras svar. Ur ett annat 

perspektiv kan det ha varit positivt att intervjua dem tillsamman då de kände trygghet hos 

varandra och då lättare kunde föra ett samtal. Vid ett flertal intervjutillfällen ville 

intervjupersonerna ha en pratstund efter genomförd intervju och ställde då en del frågor till 

oss. Efter att vi besvarat deras frågor och haft en avslappnad konversation blev 

intervjupersonerna mer öppna och samtalet oss emellan blev mer avslappnat. Hade mötet 

inletts med denna pratstund hade troligtvis intervjuerna sett annorlunda ut och kanske blivit 

mer givande, vilket vi tar med oss till nästa gång vi ska utföra en studie. Tre intervjuer 

genomfördes genom e-post vilket kan påverkat svaren. Hade möjlighet funnits hade en 

muntlig intervju varit att föredra. En nackdel med e-post kan vara att både intervjuperson och 

intervjuare bör vara duktiga på att skriva för att få detaljerade beskrivningar. Dock kan det 

vara lättare att skriva om intima detaljer än att berätta om dem i en intervju öga mot öga 

(Kvale, 2009, s. 165).   

  Det kan till synes finnas en viss problematik i att intervjun med Christer Fällman, ansvarig 

för projektet Regnbågen, inte bandades vilket kan innebära att viss information inte 

uppfattats. Det bör dock inte vara av större betydelse eftersom det inte är projektet Regnbågen 

i sig vi avser att studera. Syftet med mötet var att få information kring hur ett specialanpassat 

hbt boende kan se ut samt att få förståelse för hur en sådan verksamhet rent praktiskt kan 

fungera och således låta projektet Regnbågen illustrera ett exempel.   

Förförståelse 

I denna studies inledande skede valde vi att ta kontakt med Christer Fällman, grundaren till 

projektet Regnbågen, vars avsikt är att etablera ett hbt boende för äldre hbt personer. Vid 
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mötet med Christer delgavs en mängd givande information kring projektets utformning och 

mål (se under rubrik projekt Regnbågen) vilket har legat till grund för vår förförståelse 

gällande äldre hbt personers syn på ett anpassat seniorboende. Förförståelsen är därmed att det 

sannolikt finns ett intresse av ett seniorboende likt Regnbågen men att intresset hos de äldre 

hbt personerna inte kan kopplas direkt till begreppet behov, då behoven kan skilja sig mycket 

mellan olika människor, vare sig man är bisexuell, homosexuell eller transperson.  

Vi har sedan tidigare olika förförståelse för ämnet äldre hbt personer. En av oss har en viss 

förståelse för hur det är att vara nära och arbeta med äldre och har förståelse för vilka behov 

som kan upplevas viktiga genom tidigare arbete vilket bidragit med erfarenheter inom 

äldreomsorgen. Medan forskare nummer två har erfarenheter genom att många i 

bekantskapskretsen är hbt personer men dock inte ur ett äldreperspektiv. Detta har föranlett 

vår nyfikenhet då dessa två delar sammanfaller. 

Arbetsfördelning 

Vi har tillsammans bearbetat samt analyserat alla avsnitt i studien men haft övergripande 

ansvar för olika delar. Anneli har i huvudsak haft ansvar för metoder och material, samt teori 

och tidigare forskning. Cecilie har haft huvudansvar för inledning, analys och resultat. Vi har 

intervjuat, transkriberat samt tematiserat tillsammans.  
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Teoretisk referensram 

Queerteori 

Först bör nämnas att det inte bara finns en queerteori, utan flera olika teoretiker har tolkat 

queerteorin med olika infallsvinklar. Judith Butler är en av grundarna till queerteorin och hon 

har fått kritik för att ha anlagt ett mycket teoretiskt och svårförståligt perspektiv på teorin 

enligt Kulick (2005, s. 10-12), vilket resulterade i att vi har valt att utgå från Tiina Rosenbergs 

(2002) och Fanny Ambjörnssons (2006) förklaringar av teorin. Enligt Rosenberg definieras 

Kulick queer som ett kritiskt förhållningssätt till det normativa och inte en identitet som det 

ibland kan förknippas med (Rosenberg, 2002, s. 12).  

Queerteorin har hämtat sin inspiration från bland annat den lesbiska feministiska teorin, 

gaystudier (Rosenberg, 2002, s. 13) och Michael Foucaults olika arbeten (Ambjörnsson, 2006, 

s. 35). I några av hans verk har han studerat sexualitetens historia, där Foucault bland annat 

tar upp samhällets stora behov av att klassificera, diagnostisera och sortera in människor i 

olika fack. På den tiden (tidigt 1900 tal) diagnostiserades människor som homosexuella, 

hysteriska eller perversa på liknande vis som vi idag kanske resonerar om ADHD, DAMP och 

Asperger syndrom. Foucault menade att denna sortering gjorde att ytterligare identiteter 

skapades.  

Genom att kategoriseras in i ett begrepp, exempelvis homosexuell, gjorde att en person 

som gick under denna kategori förvandlades till en specifik person med en historia, vilket blir 

avgörande för vår syn på oss själva. Kategoriseringen av människor resulterade också i att 

samhället lättare kunde ha kontroll över medborgarna. Genom att placera invånarna i olika 

fack blev det enklare att därefter kunna säga vem som var normal eller inte och på så vis mer 

eller mindre eftertraktad. Queerteorin anser att begreppet normalitet är av stor vikt och utgör 

därmed en av utgångspunkterna i teorin (Ambjörnsson, 2006, s. 45-47).       

 En annan viktigt aspekt i queerteorin som bör tas i beaktning är att den heterosexuella 

läggningen genom tiderna har haft en orubblig status som något normalt och allmängiltigt, 

medan den homosexuella läggningen ansetts vara sjuklig och avvikande. Den heterosexuella 

läggningen har ett hierarkiskt försprång gentemot den motsatta läggningen (Rosenberg, 2002, 

s. 17).                           

 Anläggandet av ett queerperspektiv på sexualitet kan se olika ut, beroende på om man 

kopplar ihop sexuallitet med identitet, handling eller helt enkelt länkar samman sexualitet med 

det normsystem som juridiska lagar och samhällets attityder formar genom att avgöra vad som 

är legitimt och inte. Queerteoretiker har haft som mål att undersöka hur handlingar, 
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identiteter, regler, föreställningar och normer samspelar med varandra och tillsammans utgör 

vår sexuallitet vilket kan sammanfattas med att teorin i sig skapades för att ifrågasätta den 

normerande heterosexualiteten som genomsyrar samhället (Ambjörnssson, 2006, s. 35-36). 

Vidare är identitetsskapandet en viktig process där identiteten kan ses som en slags historia 

där det för den homosexuelle blir extra viktigt att upptäcka sin egen sexualitet och våga dela 

detta med andra, med andra ord komma ut ur garderoben. Att ta del av andra homosexuellas 

berättelser och gemenskap kan bidra till en positiv identifikation samt skapa en slags 

referensgrupp vilket är extra viktigt för de människor som lever i utanförskap och är 

marginaliserade i samhället (Rosenberg, 2002, s. 52-53).  Författaren skriver vidare att den 

person som är i ett socialt överläge i undantagsfall behöver försvara sig själv medan den som 

är avvikare i stor utsträckning måste ifrågasätta sin egen sociala tillhörighet samt för 

omgivningen klargöra vem man är (Rosenberg, 2002, s. 18).   

Fanny Ambjörnsson (2006) delar in queerteorin i fyra centrala teman vilka är; 

heteronormativitet, sexualitet, genus och trans (Ambjörnsson, 2006, s. 49). För att analysera 

vårt material har vi valt att fokusera på begreppet heteronormativitet vilket bör kunna förklara 

vårt resultat lite närmare.  

Heteronormativitet 

Queerteorin fokuserar i mångt och mycket på hur människan kan se på normalitet och 

avvikelser och hur det kommer sig att vissa skeenden är normala medan andra inte är det. 

Vem är det som upprätthåller vad som bör kallas för normalitet i samhället kopplat till genus 

och sexualitet? Vad är manligt respektive kvinnligt? Och vilka konsekvenser får det för den 

personen som placeras i ett fack och därmed kanske ses som en avvikare? Hur påverkas denna 

persons självbild och liv?  

Ett av de centrala områden som queerteorin enligt Fanny Ambjörnsson (2006) behandlar 

beskriver olika processer av normalisering. Teorin utgår från att den normerande 

heterosexualiteten är socialt, kulturellt och historiskt skapad. Heterosexualiteten tas inte för 

given enligt teorin, utan undersöks istället i avseendet hur den har skapats, bevarats och hur 

den verkar. För att beskriva detta fenomen brukar begreppet heteronormativitet användas, 

vilket innefattar de institutioner, lagar och relationer som vidmakthåller heterosexualiteten 

som något naturligt och åtråvärt (Ambjörnsson, 2006, s. 51-52). 

 Heteronormativiteten är i stor utsträckning aktivt normerande och de personer som inte 

inkluderas inom dessa ramar riskerar att klassas som avvikare. Med norm menas de sociala 
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regelsystem som samhället är uppbyggt av och som genomsyrar samhället ganska osynligt 

fram tills något normbrytande sker (Rosenberg, 2002, s. 100).  

Vidare kan heteronormativiteten problematiseras genom att fenomenet undersöks kopplat till 

platsen. Ett visst sexuellt beteende kan vara helt accepterat i en del av världen medan det på 

en annan breddgrad är straffbart. Även detta kan vara relevant att undersöka för att förklara de 

normer som dagens samhälle bygger på (Rosenberg, 2002, s. 56-57). 

 Fanny Ambjörnsson (2006) skriver vidare att de två mest grundläggande utgångspunkterna 

för att heteronormativiteten ska existera är att det finns en gräns mellan heterosexuell och 

homosexuell, det vill säga att om jag kategoriserar mig själv som kvinna så förväntas det att 

jag ska älska en person som kategoriseras som man. Därmed blir det även viktigt att gränsen 

för vem som är kvinna respektive man är tydligt formulerad. För att kunna besvara frågan om 

vem som är homo- respektive heterosexuell krävs det att vi vet vad personen i fråga har för 

kön och på så vis blir även genusfrågan av relevans. Så fort en människa informerar 

omgivningen om vilket kön vi dras till skapas olika förväntningar på hur vi är. Andra 

människor kan ha en förförståelse kring hur en heterosexuell person är vilken förändras om 

man går utanför normen (Ambjörnsson, 2006, s. 59-60).            

 Den andra grundläggande utgångspunkten beskriver den hierarki som finns mellan de olika 

sexualiteterna. Det betraktas i stort som mycket bättre, finare och mer naturligt att leva 

tillsammans med någon av det motsatta könet trots att det i dagens Sverige talas om ett 

jämställt samhälle där alla är lika mycket värda. Det handlar i många fall om vilka attityder 

samt handlingar som människor väljer att ta till. Många fall av brott mot hbt personer utförs i 

stor utsträckning av personer som har någon slags anknytning till personen i fråga, 

exempelvis släktingar och grannar (Ambjörnsson, 2006, s. 61-64).    

 Vidare är tystnad ett centralt tema då det talats om förtrycket bland icke- heterosexuella 

personer genom historien. Detta kan bero på att sexualitet inte syns utanpå, utan lätt kan 

gömmas för omvärlden vilken kan leda till att ens sexualitet glöms bort. På grund av detta 

kämpar homopolitiken med frågor kring öppenhet och tystnad. Att förpassas till ”garderoben” 

blir en trolig utgång om en människa inte lever efter de heterosexuella normerna som råder i 

samhället (Ambjörnsson, 2006, s. 74).  



28 

 

Resultat 

Inledningsvis kommer resultatdelen kort presentera de personer som i studien har intervjuats. 

Samtliga namn är påhittade då avsikten med denna presentation är att kunna härleda svaren 

till respektive person och deras bakgrund men inte att röja dennes identitet.  I följande avsnitt 

kommer resultatet redovisas under teman som har utkristalliserats vid analys av den 

insamlade empirin vilka är: trygghet och gemenskap, anhörigskap och socialt nätverk, 

liksinnade och oliksinnade samt hbt kunskap. Dessa teman beskriver de faktorer som påverkar 

de äldres syn på ett seniorboende anpassat för äldre hbt personer.  

Presentation av intervjupersoner 

Kurt är 73 år gammal och har vuxit upp i en storstadsförort i Sverige. Uppväxten har varit 

ganska konservativ enligt honom själv och han kom ut som homosexuell vid 30 års ålder för 

sin mor. Han har rest runt mycket, både i Sverige och utomlands och har ett stort socialt 

nätverk. Idag bor han i en av Sveriges större städer och lever tillsammans med en man sedan 

30 år tillbaka som öppet homosexuell.   

 

Siw är idag 68 år och är bosatt samt uppvuxen i en storstad i Sverige. Hon lever sedan cirka 

20 år tillbaka tillsammans med en kvinna. Idag är hon öppet homosexuell men har även levt i 

heterosexuella förhållanden tidigare i livet.  

 

Maja är 69 år gammal och lever ensam. Hon är uppvuxen och bosatt i en storstad i Sverige. 

Hon kom ut som homosexuell vid 40 års ålder för sina föräldrar vilka hade svårt att bemöta 

detta faktum.  Hennes syskon vet om att hon är homosexuell och anser att det är okej så länge 

det inte pratas om det. Maja lever öppet som homosexuell men känner även att hon ibland 

identifierar sig som bisexuell. 

 

Erik är 66 år gammal och är uppvuxen i en storstad i Sverige och lever ensam. Han kom ut 

som homosexuell vid 30 års ålder och lever idag öppet med sin sexuella läggning. Han har en 

stor vänskapskrets där större delen är homosexuella män vilka han ofta umgås med.  

 

EvaBirgitta är 60 år gammal och född och uppvuxen i en småstad i Sverige. Hon har varit 

transvestit sedan tidiga barnaår men har alltid dolt detta för sin omgivning. Flera i 

bekantskapskretsen vet om detta men har inte sett henne som kvinna. Hon är gift och har tre 

barn. Familjen vet om att EvaBirgitta klär upp sig som kvinna men vill inte aktivt delta i den 



29 

 

delen av hennes liv. EvaBirgitta definierar sig som heterosexuell, både som man samt när hon 

själv visar sig som kvinna.  

 

Ulla-Britta är 68 år och bor idag i en småstad i Sverige och ser sig själv som heterosexuell 

men är inte helt främmande för en bisexuell relation. Hon lever ensam och försöker vara Ulla-

Britta i största möjliga utsträckning och visar sig som kvinna både på jobbet och privat.  

 

Bengt är 69 år och är uppvuxen i en småstad i Sverige men har nu flyttat till en storstad och 

lever ensam. Han lever som öppet homosexuell och kom ut vid 55 år ålder. Bengt har dålig 

kontakt med sin tidigare fru och tre barn efter att han berättade om sin sexuella läggning. Han 

har många manliga homosexuella i sin umgängeskrets som han umgås ofta med.  

 

Anna-Greta är 65 år och är uppvuxen i en småstad i Sverige. Hon föddes som man men lever 

idag öppet som kvinna på heltid samt identifierar sig som en heterosexuell kvinna. Anna- 

Greta lever ensam men har sedan tidigare varit gift och har tre barn. Hennes familj vet om att 

hon idag lever som kvinna men pratar inte om det.  

Trygghet och gemenskap 

Begreppen trygghet och gemenskap är viktiga faktorer vilka intervjupersonerna kopplar an till 

tankar kring ett specialanpassat seniorboende för äldre hbt personer. Att uppleva trygghet i sin 

omgivning på ett boende betonas av flertalet intervjupersoner vilket gjorde trygghet och 

gemenskap till ett givet tema. En av intervjupersonerna menade att det finns en rädsla för yttre 

förtyck i form av exempelvis mobbing och våld vilket kan tolkas som en negativ aspekt 

gällande seniorboende som är anpassade för äldre hbt personer. Detta kom sig av att vissa 

äldre uttryckte att de själva upplevt trakasserier och att ett seniorboende av hbt karaktär kan 

göra de boende till lättlokaliserade offer för yttre förtryck. Det är dock de positiva faktorerna 

som dominerar inom detta tema, framför allt genom att uppleva gemenskap och därmed ha en 

trygghet i varandra och till varandra.  
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Gemenskap 

Att bo tillsammans med andra hbt personer i ett gemensamt boende menar vissa av 

intervjupersonerna kan ge en känsla av trygghet då möjlighet finns att hjälpa och stödja 

varandra i olika avseenden både praktiskt och mentalt. Att ha en närhet till varandra ökar 

möjligheten att på ett lättsamt sätt kunna ses och umgås under sociala former vilket också 

bidrar till en känsla av gemenskap och en upplevelse att vara en del av ett sammanhang vilket 

också motverkar en eventuell känsla av ensamhet hos den äldre. 

 

Man kan alltid knacka på en dörr och fråga hörru du, jag ska gå och handla, är det något du behöver och 

sådär. Och det känns fruktansvärt tryggt då för den som inte har så lätt att röra sig eller så av olika 

anledningar. Kurt  

 

Jag tror att det finns en rädsla för ensamhet och hjälplöshet som kommer med ålder och långsamhet och 

förändringar i kropp och själ. Jag tror det och då tycker jag det vore jättebra med ett anpassat boende. 

Maja  

 
 
Trygghet 

Att inte uppleva en avskildhet i sin sexuella läggning eller könsidentitet innebär en upplevelse 

av trygghet då vetskapen om att de flesta andra boende också är antingen homosexuella, 

bisexuella eller transpersoner.  Att ha förtroende till sin omgivning ökar känslan av 

samhörighet och trygghet vilket vissa intervjupersoner kopplade samman med förståelse och 

respekt vilket även underlättar vid samtal och kommunikation.  

 

Nej men kända, folk som jag har känt och har förtroende för, det är dom jag skulle vilja bo med. Erik 

 

Det är ju svårt om jag träffar dig och veta att du är lesbisk. Jag tror att om jag visste det, då skulle vi, har 

jag för mig då att ja, öppna någon sorts länk, ja, det finns en kanal till på något sätt och att det blir en 

trygghet i det.  Siw 

 

Att känna sig trygg i att få vara sig själv och bli uppfattad som ”den man är” och känna att 

man kan ”leva ut” sin läggning och könsidentitet är en del i att uppleva sig trygg, både med 

sig själv och med sin omgivning vilket därmed är bidragande faktor till hur inställningen 

gentemot ett seniorboende anpassat för äldre hbt personer ser ut. Att inte behöva ursäkta sig 

själv för vem man är utan att våga och kunna leva som man själv önskar – helt avdramatiserat. 

 

Om jag fick önska eller drömma, så är det givetvis att jag skulle kunna bo i en miljö där jag har möjlighet 

att byta om andan så faller på. Även om jag behöver vård och omsorg så borde acceptansen för min 

önskan att vara kvinna då och då finnas, liksom möjligheten att man måste ta hand om och vårda mig 

klädd i kvinnokläder, helt eller delvis. Även diskretionen gentemot omgivningen och möjligheten att 

sudda ut spåren efter mitt frånfälle skulle vara ett sätt att trygga min möjlighet att fortsätta kunna vara 

kvinna även på äldre dar.  EvaBirgitta 
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Det jag tänker på är att man ska bli sedd som den man är och då ska ju jag bli sedd då som lesbisk men 

jag vet inte om det finns så stor skillnad, ja det beror på vilka… ja det är klart det gör, vilket bemötande 

man får och så. Där ska man inte heller behöva ursäkta vem man är och låtsats vara någon annan, tycker 

jag är genomgående i alltihop det här. Maja 

 

Det är att få bli sedd med samma ögon som alla andra. Anna- Greta 

 

Anhörigskap och socialt nätverk 

Inom ramen för vad som innefattas i begreppen anhörigskap och socialt närverk är 

familjekonstellationen ett centralt begrepp som kan utkristalliseras ur intervjupersonernas 

berättelser. Med familjekonstellation menas partner, barn, barnbarn samt övriga närstående 

och anhöriga till den äldre. Då det inom gruppen äldre hbt personer är många som inte har 

barn och barnbarn vilket kan det resultera i att andra närstående får en mer central och 

betydelsefull relation till den äldre. Det kan också betyda att personalen på ett seniorboende 

får en större och viktigare roll för den enskilde individen, inte bara i form av en vårdare utan 

även som en nära kontakt där de sociala interaktionerna och det mentala stödet får en ökad 

betydelse. Majoriteten av de intervjuade personerna uttrycker en önskan om att bo kvar 

hemma så länge det är möjligt, med andra ord så länge den fysiska och/eller den psykiska 

hälsan finns kvar. Att flytta från sitt hem till ett seniorboende, hbt anpassat eller inte, var av 

de flesta intervjupersonerna inte önskvärt förrän någon form av ohälsa omöjliggör ett 

kvarvarande i det egna hemmet. 

 

Jag har inte medelsvenssons svar på detta, men alltså så som vi bor nu hade vi tänkt bo i många år till 

förhoppningsvis. Kanske ända till den dagen man stupar i en rullstol eller något sånt där. Annars tror jag 

precis som nästan alla andra att man vill bo hemma så länge det bara går. Om det inte blir så att man får 

oro och börjar trilla och blir rädd för då ska man nog bo på något annat sätt eller så. Det är nog det som 

gäller tror jag. Kurt 

 

Jag ser på framtiden så att få bo kvar i mitt hus och sköta mig själv så länge som möjligt. Jag har ju mitt 

arbete i huset och så länge jag får vara frisk så kan jag ju syssla med det. Ulla-Britta 

 

 

Nya familjekonstellationer 

Intervjupersonerna ger uttryck för hur en ”gayfamilj” kan bildas och förstås ur ett hbt 

perspektiv. Begreppet familjekonstellation tillämpas av flertalet intervjupersoner och kan i 

sammanhanget förstås som en familj vilket inte nödvändigtvis måste ha en genetisk 

samhörighet (blodsband) utan begreppet talar mer för de personer som anses vara nära 

bekantskaper av stor betydelse för den äldre. Den ”nya” familjen och dess konstellation kan 

således se olik ut jämfört med den heteronoma familjen (ofta bestående av mamma, pappa, 

barn etc.) eftersom den kan vara selektivt utvald snarare än ”genetiskt tilldelad” genom som 
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exempelvis barn, barnbarn, syskon etc. Här får därför närstående i form av 

”bögvänner/väninnor” samt andra nära bekantskaper en större mening. 

 
Men för oss så är det nog mer så att våra vänner, alltså vi formar ju andra familjekonstellationer på något 

vis så man gör en ny familj. Jag tänker på någon av tjejerna här i X som har en dam som har lårbensbrott 

och börjar bli virrig och de engagerar sig jättemycket i henne. De går på vårdplaneringsmöten på 

sjukhuset och de har kontakt med biståndsbedömare och hemtjänstpersonal så dom är liksom hennes 

anhöriga. Maja 

 

Vem kan man ringa till och sådär? Det ska ju då kompenseras av det där gayumgänget som jag menar att 

jag har men vi är ju jämnåriga så då kommer vi ju… vara lika gaggiga (som jag). Och det är ju det som är 

problemet alltså. Såtillvida finns inte arvingarna, vad ska man kalla det, yngre som självklart efter 

samhällets normer rycker in. Det är inte så att de ska göra hemtjänst men jag menar… Erik 

 

 
Barnbarn och partnerskap 

Då barnbarn inte är alla förunnat inom homo, bi- och trans världen kan detta vara ett 

intressant ämnesområde, dels ur ett existentiellt perspektiv men även ur ett familje - och 

anhörig perspektiv. Flera intervjupersoner gav uttryck för att mycket fokus kring barn och 

barnbarn på ett seniorboende kan vara påfrestande och att det av den anledningen kan vara 

skönt om boendet är hbt anpassat då är det troligt att barn och barnbarn inte blir det centrala 

samtalsämnet bland de boende. 

 

Men det här äldreboendet, är det ett antal flator där så är väl det kul, när man har varit med om mycket, 

och inte har barn kanske, en del har väl barn men inte så… Istället för en sån där hönsmamma som bara 

pratar om sina barn och barnbarn. Erik 

  

Ja. Att få bo tillsammans på det här sättet tror jag är väldigt bra för att om man kommer in på ett 

äldreboende där det sitter, eller bor ska jag säga ett antal äldre damer som inte pratar om något annat än 

sitt barn och barnbarn, och vi har inte upplevt det där i hela våra liv och det blir helt enkelt jobbigt, 

väldigt jobbigt och är personerna i frågan lite gaggiga också och håller på så tror jag faktiskt att det är 100 

procent bättre om dom som bor under samma tak har samma intressen, om det nu ska bli så fint att vi ska 

få kunna välja. Kurt 

 

Huruvida den äldre personen har en partner eller inte kan ha betydelse för hur behovet av ett 

hbt seniorboende kan se ut bland våra intervjupersoner. Finns en partner med i bilden skapas 

också en känsla av att vilja tillbringa så mycket av den resterande tiden som möjligt 

tillsammans på hemmaplan. Är den äldre singel finns ett större intresse för att söka sig till ett 

hbt seniorboende jämfört med om personen har en partner och/eller är samboende. 

 

När vi var på det där mötet, då var det två tjejer, dom hade varit tillsammans i 46 år, och hon sa att jag 

kan absolut inte tänka mig att vi ska skilja oss åt nu. Vi är äldre nu och ja hon var väl kanske 78 tror jag, 

utan de dagar vi har kvar och så länge vi mår bra så ska vi bo ihop så att säga. Kurt 

 

Ja det gör jag, lever ensam och när jag flyttade upp till Stockholm så bodde jag ihop med en man, men det 

gick inte… Nä, så jag lever alltså ensam. Och det där är ju alltså att det ger mig ju ett skäl till varför jag 

har tänkt på det där äldreboendet. Bengt 
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Övrig familj 

Hur den äldre hbt personens läggning uppfattas av den övriga familjen har betydelse för 

vilken inställning den äldre har till ett profilerat seniorboende. Att välja ett hbt anpassat 

seniorboende innebär för den som inte tidigare levt helt öppet i sin sexualitet att 

”hemligheten” exponeras vilket kan resultera i ett minskat eller obefintligt stöd från den äldres 

familj. Denna aspekt påverkar således inställningen till ett seniorboende för äldre hbt personer 

eftersom det kan innebära en rädsla för hur den övriga familjens bemötande kan påverkas.   

 
Därför att jag kan ju inte räkna med något stöd från mina anhöriga… ja min son vet ju inte… min dotter, 

hon svarar inte på mina sms.. och min yngste son han bor kvar i landsorten med sin mamma, så jag kan 

alltså inte räkna med stöd från mina barn. Bengt 

 

En bror, två år äldre som också… jag menar det här är … Man talar inte om det bara, okej, det får vara så 

bara du inte pratar om det, du har ju alltid varit lite konstig så, men då får jag vara lite konstig… så det 

har man ju mötts av. Maja 

 

Likasinnade eller oliksinnade 

Intervjupersonerna i denna studie har uttryckt de skillnader som finns bland hbt personer: 

vilka behov som kan finnas, personligheter, sexuella läggningar samt könsidentiteter. De 

uttrycker en känsla av att vara likasinnade, samtidigt som de på ett annat plan inte är det, då 

personligheterna kan vara mer eller mindre olika precis som det fungerar bland alla 

människor. Flera intervjupersoner är noga med att uttrycka att olikheterna kan vara stora och 

att det inte är möjligt att se och förstå alla homosexuella, bisexuella samt transpersoner på ett 

vis. 

 Ytterligare en betydelsefull aspekt tycks vara den geografiska, då intervjupersonerna anser 

att det är av betydelse var en person har bott. Detta kan visa en koppling till social klass och 

sociala preferenser vilket också hänger ihop med upplevelsen av att känna sig likasinnad, 

vilket inte kan förbindas till huruvida den äldre är hbt person eller inte. 

 En annan geografisk aspekt är den som handlar om seniorboendets lokalisering då det 

uttrycks att boendet ska vara centralt beläget dit anhöriga och närstående lätt kan ta sig. 

 
 
Individuella skillnader 

Individuella skillnader i hbt populationen är något som utkristalliseras vid analys av de svar 

intervjupersonerna har gett. Trots att samtliga personer är en del av ett hbt sammanhang finns 

tydliga skillnader i hur resonemanget förs gällande varandra inom hbt ”världen”. Det är 

således tydligt att det finns en förståelse och tanke bland de intervjuade att skillnaderna 
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mellan personligheter och karaktärer kan skilja sig stort samtidigt som det finns ett uttryckt 

önskemål av majoriteten av intervjupersonerna om att umgås med likasinnade. 

Det kan fortfarande vara väldigt stor skillnad mellan olika grupper av hbt människor och det är inte alls 

säkert att acceptansen dem emellan är större bara för att man så att säga ryms under samma 

bokstavskombination. EvaBirgitta 

Det är lite bedrägligt att tro att alla lesbiska har kul, likaväl som hetero folk så kan man ju tycka att ja… 

man passar inte ihop helt enkelt, jag känner mig vaksam mot sånt. Siw 

  

Geografisk betydelse och klasstillhörighet 

Några av intervjupersonerna menade att det kan upplevas viktigt att det finns en relativt 

likartad klasstillhörighet bland de som bor på ett hbt boende. Att ha samma eller likartad 

social tillhörighet samt liknade geografiska bakgrunder är en del i upplevelsen av att man är 

”likasinnade”. Det visade sig även finnas ytterligare en geografisk betydelse men den i form 

av vart boendet är lokaliserat då somliga av intervjupersonerna betonade vikten av en 

geografisk närhet.  

Jag tror närheten, alltså att det är i området jag har bott i, så jag kan känna att jag är kvar i geografin och 

också litegrann, jag har borgerlig bakgrund så det är möjligt att jag trivs med lite andra borgare, inte för 

att jag är konservativ men.. Jag vill liksom gå omkring i korridorerna även om det är flator och bögar men 

som har levt, ja, klasskillnaden kan man säga. Erik 

För meningen är att det ska ligga i stan, det ska inte lite ligga flera mil utanför så att folk ska behöva ta 

taxi för att på kvällarna kunna hälsa på någon eller sådär. Kurt 

 

Vikten av en heterogen grupp  
  

Att blanda människor under ett och samma tak var viktigt då det fanns en tanke kring att detta 

skapar en gynnsam mångfald av människor och en således mer stimulerande miljö för de 

boende där en känsla av meningsfullhet skapas genom ett varierande klientel. Att blanda olika 

människor, vare sig de är hbt eller inte, skapar ett bredare spektra och motverkar att enbart 

vissa specifika intressen, tankar och åsikter kommer till uttryck. Ju större variationen är bland 

de boende ju mer givande kan de sociala interaktionerna upplevas. 

Jag tänker att det hellre skulle vara, helst för min del blandat. Och anpassat för hbt personer så att de som 

söker vet vad det är för boende och då vet jag som bor där att de känner till att det finns olika. Men jag 

vill inte, det måste jag säga, att jag inte vill bo någonstans där det bara finns hbt personer, inte heller bara 

kvinnor och inte bara 65 års ålder, jag vill att det ska vara blandat. Siw 

Egentligen så är jag väl emot kategoriboende och anser att det borde kunna finnas dessa möjligheter även 

i ett vanligt boende. Det handlar nog mest om acceptansen hos de som har till uppgift att ta hand om 

boendet. Finns förståelsen och acceptansen där så borde detta kunna lösas individuellt för varje enskild 

individ. Trots detta så finns det naturligtvis fördelar med ett boende av detta slag. EvaBirgitta 
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Betydelsen av en bibehållen hälsa  

Det framgår tydligt ur intervjuerna att bibehållen fysisk och mental hälsa är en avgörande 

faktor för hur de äldre resonerar kring behov och vilja att flytta till ett seniorboende för hbt 

personer. Även om det finns ett generellt intresse av en form av boende för äldre hbt personer 

är hälsan avgörande för huruvida intervjupersonerna skulle kunna tänka sig att flytta dit eller 

inte. 

Men jag är mer intresserad av ett vård och omsorgsboende än ett seniorboende. Annars kan jag lika väl bo 

kvar där jag bor ett par år till och kanske få lite hjälp. Maja 

Jag hoppas att jag ska orka rent fysiskt och mentalt så klarar jag mig så länge jag är kvar i mitt eget 

boende för där har jag bott så länge. Och sen, om några fysiska funktioner upphör, ja, okej då, en hbt grej 

som funkar bra. Erik 

Helst vill jag bo hemma men inser att det inte är möjligt eller rimligt i all evighet. EvaBirgitta 

 

Hbt kunskap 

Kunskaper om hbt området innebär att personalen har en viss utbildning och eller egen 

erfarenhet inom hbt området men det behöver däremot inte betyda att den anställda 

nödvändigtvis själv är homosexuell, bisexuell eller transperson. 

Betydelsen av hbt kunskap 

Att personalen på ett senior eller äldreboende är kompetent är en viktig faktor och för flera av 

informanterna är det även viktigt att det finns en typ av hbt kunskap bland personalen. Det 

behöver dock inte betyda att personalen måste ha gått en specifik hbt utbildning utan att det 

kan räcka med personlig lämplighet och att personalen besitter egenskaper som påvisar en 

förståelse och öppenhet inför hbt området. Vetskapen om att personalen har en viss hbt 

kunskap ses även som ett led i att känna sig trygg och förstådd.  

Kunskapen tror jag är A och O vart man än jobbar men sen så blir det ju ytterligare en pricken över i:et 

om dom som då har fått den här kunskapen jobbar på ett anpassat äldreboende för hbt personer. Siw 

För i att de är kompetenta så ligger det att de är lyhörda, öppna till sinnet och alltihopa. En kapabel person 

tar ju snabbt in det här och lyssnar och förstår att det här är det viktiga och då lyssnar vi på det här ett tag. 

Erik 

Jag frågade kommundirektören för några år sedan om ett hbt boende skulle bli aktuellt. Hbt vad är det för 

något fick jag till svar. Skrämmande tycker jag. Anna-Greta 

 

 
Attityder, bemötande och diskretion bland personalen 

Att ha rätt attityd är en av de egenskaper informanterna upplever är betydelsefulla. En 

olämplig attityd hos personalen kan innebära en risk för att den äldre hbt personen ”går in i 
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garderoben” igen. Bemötandet som ges kan tolkas som ett kvitto på den förståelse som finns 

hos både personal och de boende men också en indikator på vilket klimat som råder i den 

äldres omgivning på boendet. Här finns även en rädsla för att bristande kunskap kan leda till 

att de boende inte känner sig förstådda och därmed antingen börjar eller fortsätter smyga med 

att de tillhör gruppen hbt vilket skulle ha en högst negativ inverkan på individens 

självuppfattning och självkänsla. 

För om då personalen inte ser då kan de ju återta, säg att de är relativt öppna  och med lite fördömande 

personal kan dom ju, kan jag se liksom hur de… jaja, jag ska inte ta plats och, ja… huka sig va… Maja 

Det jag tänker på är att man ska bli sedd för den man är och då ska ju jag bli sedd som lesbisk men jag vet 

inte om det finns så stor skillnad, ja det beror på vilka… ja, det är klart det gör, vilket bemötande man får 

och så. Siw  

Beroende av huruvida de boende är ”öppna” i sin sexuella läggning eller könsidentitet är 

diskretion av stor betydelse. Att ofrivilligt få sin sexuella läggning eller könsidentitet avslöjad 

skulle innebära följder som för flera av informanterna inte skulle vara önskvärda. Det är 

primärt transpersonerna som uttrycker denna aspekt som en viktig del av deras tankar kring 

ett senior boende för äldre hbt personer. 

Önskan vore också att de är informerade om min transvestism och både kan ”skydda” mig men även ge 

mig viss hjälp och assistans om jag fortfarande känner för att vara kvinna ibland. EvaBirgitta 

Även diskretionen mot omgivningen och möjligheten att sudda ut spåren efter mitt frånfälle skulle vara 

ett sätt att trygga min möjlighet att fortsätta kunna vara kvinna även på äldre dar. EvaBirgitta 

 

Analys 

Avsikten med denna analys är att lyfta fram vår empiri och att koppla den till ett 

Queerteoretiskt perspektiv som ett sätt att förklara vad studiens intervjupersoner menar utifrån 

deras syn på ett senioranpassat hbt boende. Vidare kommer tidigare forskning inom ämnet hbt 

att presenteras för att öka förståelsen för studiens resultat ur ett vidgat perspektiv och på så vis 

ges möjlighet till jämförelser mellan olika undersökningar. Tanken är inte att enbart lyfta fram 

våra intervjupersoner individuellt utan snarare att fokusera på vilka faktorer intervjugruppen 

som helhet har ansett vara viktiga gällande deras syn på ett hbt anpassat seniorboende.  

 

Trygghet 

Resultatet av denna studie visar att trygghet är ett av de centrala begrepp som framkommer 

och är en viktig faktor när det gäller de äldre hbt personernas syn på ett anpassat 

seniorboende. Vid en första reflektion kring begreppet kan det tyckas vara en självklarhet att 

människor vill känna sig trygga. Ur ett hbt perspektiv kan dock trygghet, som för exempelvis 
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heterosexuella kan vara en självklarhet, innebära flera olika känslor vilket gör det mer 

komplicerat. Det kan illustreras som en önskan att bli bemött och förstådd för den man är. Det 

är inte rimligt att anta att det för en äldre hbt person är en självklarhet att han eller hon är 

trygg i sig själv och sin sexuella läggning eller sin könsidentitet vilket kan bero på ett antal 

olika faktorer, däribland den äldres bakgrundshistoria som uppväxtort och andra erfarenheter 

av livet.    

Bland våra intervjupersoner (EvaBirgitta och Ulla-Britta) framgår det att de som bor på en 

mindre ort eller i en mindre stad inte finner samma trygghet i att leva ut sin könsidentitet i sin 

omgivning jämfört med exempelvis Kurt och Erik, vilka är uppväxta i en storstad och idag 

lever helt öppet med sin sexuella läggning. Det är troligt att det finns vissa skillnader i 

tolerans och attityd i storstäder respektive glesbygder eller mindre orter vilket leder till att det 

blir svårare för, i det här fallet EvaBirgitta och Ulla-Britta, att finna en trygghet i sin 

omgivning. 

Ur ett queerteoretiskt perspektiv kan sexualitet se olika ut beroende på om det kopplas ihop 

med handling, identitet eller det normsystem som råder i samhället. Normsystemet grundar 

sig i sin tur på bland annat lagar och attityder vilket avgör vad som anses legitimt eller inte i 

ett samhälle (Ambjörnsson, 2006 s. 35-36). Denna teoretiska infallsvinkel kan således hjälpa 

oss att förstå att upplevelsen av trygghet hos äldre hbt personer inte är en självklarhet då 

risken finns att denne möts av negativa attityder vilket kan ha en negativ inverkan på både 

självförtroendet och tryggheten. Att en person känner att hon eller han vågar vara sig själv är 

viktigt för en människas identitet.                 

Vidare är identitetsskapandet en viktig process där identiteten speglar en individs 

livserfarenheter och blir betydelsefull för hur en människa upptäcker och bejakar sin egen 

sexualitet samt huruvida denne vågar dela den med andra vilket kan likställas med att 

”komma ut ur garderoben”. Bengt, en av intervjupersonerna, är även han uppvuxen i en 

småstad men flyttade till en storstad där han idag vågar leva öppet som homosexuell. Att 

bosätta sig i en storstad där alla inte känner till varandra kan tolkas som en trolig anledning till 

att han idag vågar leva öppet. Bengt har idag ett brett homosexuellt kontaktnät vilket betyder 

att han upplever en trygghet i att vara sig själv samt att han får dela sina upplevelser och 

tankar med likasinnade.  

Att ta del av andra homosexuellas berättelser och gemenskap kan bidra till en positiv 

identifikation. Det kan också fungera som en sorts referensgrupp för människor som lever i en 

form av utanförskap och i vissa fall är marginaliserade utifrån ett samhällsperspektiv. 
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Ambjörnsson (2008) menar vidare att en person som är i ett socialt överläge sällan behöver 

försvara sig i kontrast till den som är avvikare och således ofta behöver ifrågasätta sin egen 

tillhörighet och även förklara för omgivningen vem man är. Att inte dölja sin sexuella 

identitet eller läggning innebär att man måste vara så pass trygg att man vågar bryta tystnaden 

om en sådan råder. Eftersom en persons sexualitet inte är något som syns på utsidan kan den 

lätt förbises eller rentav glömmas av omgivningen. För en transvestit förhåller det sig dock 

annorlunda eftersom det i deras fall handlar om att bejaka sin motsatta könsroll vilket innebär 

att klä sig antingen manligt eller kvinnligt.              

 Ambjörnsson menar att om en människa förpassas till de heterosexuella normer som 

genomsyrar samhället är risken stor att en människa sluter sig och därmed inte vågar leva ut 

sin läggning. Detta framkommer i denna studie genom att flera av intervjupersonerna har valt 

att flytta från en mindre stad till en storstad då de känner en trygghet och gemenskap i ett 

större samhälle. 

 Ur en genusaspekt är kärnfrågan enligt Ambjörnsson hur en person definierar sig själv, då 

de två primära förutsättningarna för heteronormativitetens existens är att det finns en gräns 

mellan hetero- och homosexuell. Detta innebär att om en person kategoriserar sig som kvinna 

så förväntas personen älska en person som kategoriseras som man. På så vis blir 

gränsdragningen för vem som är kvinna samt vem som är man tydliggjord. 

Vidare är det relevant att belysa trygghet som en övergripande term bestående av flera 

underliggande begrepp vilka har med upplevelsen av trygghet att göra. Känslan av gemenskap 

är ett exempel och kan utifrån intervjupersonerna förstås som ett begrepp med en tydlig länk 

till just upplevelsen av trygghet, då de äldre finner ett värde i att leva tillsammans med andra 

äldre hbt personer. En annan av våra intervjupersoner säger att det finns en trygghet i att 

kunna vara behjälpliga gentemot varandra eftersom de i så fall skulle bo så nära varandra, 

samt att det är tryggt för den som kanske har blivit sjuk eller av andra anledningar behöver 

hjälp.  

Bland våra intervjupersoner visar det sig finnas en tanke kring att gemenskap leder till 

trygghet då möjlighet finns att vara varandras stöd, både praktiskt och mentalt. En känsla av 

samhörighet lyfts fram genom vetskapen om att de flesta är hbt personer på boendet, vilket 

därmed kan kopplas ihop med trygghet.                    

I sammanhanget är det dock relevant att ifrågasätta huruvida detta är ett sätt att placera 

människor i fack eller om det kan ses som ett försök till att skapa en normativ atmosfär för 

äldre hbt personer. Denna studies resultat visar dock att intervjupersonerna inte anser att de 

placeras i fack utan att de istället erbjuds gemenskap och trygghet med likasinnade människor 
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vilket kan tolkas som att intervjupersonerna bejakar sina behov och önskemål istället för att 

vara ”slavar” under heteronormativiteten.    

Vidare kan ett hbt anpassat seniorboende ur ett teoretiskt perspektiv ses som ett sätt att 

klassificera människor. Kanske kan det faktum att våra intervjupersoner ger uttryck av att de 

inte upplever situationen som sådan vara en indikation på att självkänslan hos våra 

intervjupersoner är högre idag jämfört med oss tidigare generationer. Enligt Ambjörnssson 

(2006) menar Foucault i några av sina verk där han studerat sexualitetens historia att 

samhället har ett behov av att klassificera och diagnostisera människor och således sortera in 

människor i olika ”fack”. Foucault menade vidare att denna klassificering och sortering 

skapade nya identiteter och att en människa kategoriseras till ett begrepp, vilket gör att denne 

blir en specifik person med en historia vilket är avgörande för vår självuppfattning. Detta blir 

därmed ett sätt att urskilja vissa grupper från vad som i ett samhälle anses vara ”normalt” 

(Ambjörnsson, 2006). Det finns dock bevisligen en del äldre hbt personer likt Kurt och Erik 

som lägger mindre vikt vid en eventuell klassificering genom att de känner en trygghet i att 

våga leva som de själva önskar. 

”Öppenhet” är ytterligare en beståndsdel av begreppet trygghet. Att våga vara den man är, 

att våga stå för sin sexuella läggning eller sin könsidentitet är en del i att vara trygg. Resultatet 

visar att det bland äldre hbt personer finns en trygghet i att inte bli ifrågasatt och att de som 

väljer att bo på ett hbt anpassat seniorboende finner en trygghet i att vara en i mängden och 

därmed inte sticker ut.    

Att det finns en osäkerhet inför bemötande och attityder är inte svårt att förstå då det 

fortfarande finns en stor andel av den svenska befolkningen som har en negativ inställning till 

homosexuella. Studien visar att 24 % av befolkningen har en negativ inställning gentemot 

homosexuella och att den negativa (personer i genomsnitt) är en man, boende på glesbygden 

med låg utbildning. Han läser inga böcker, äger ingen dator och är medlem i Svenska kyrkan 

(Carpelan, 2002,). Trots att denna studie inte omfattar hela hbt området, utan bara de 

homosexuella, är det trots allt en indikator på hur inställningen ser ut bland den svenska 

befolkningen. Det finns därmed ett tydligt samband mellan öppenhet och trygghet eftersom 

båda delarna står i relation till varandra. Är en person inte trygg i sin könsidentitet eller 

läggning är sannolikheten hög att denne inte vågar leva öppet och om dessutom omgivningens 

attityder är negativa är det rimligt att dra slutsatsen att en äldre hbt person hellre antingen 

stannar eller återigen ”går in i garderoben”. Det handlar om att bli sedd och accepterad som 

den man är vilket Maja, en av våra intervjupersoner, uttrycker då hon säger att hon vill bli 

sedd med samma ögon som alla andra.  
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Anhörigskap 

Resultatet av denna studie visar på att anhörigskap och socialt nätverk är viktiga faktorer som 

knyts an till intervjupersonernas syn på ett hbt anpassat seniorboende. Anhörigskap och 

socialt nätverk länkas vidare till begreppet familjekonstellation vilket ur ett hbt perspektiv kan 

skilja sig från hur en heterosexuell familjekonstellation kan se ut. Familjekonstellationen 

innefattar enligt våra intervjupersoner partner, närstående och övriga anhöriga till den äldre. 

Även barn och barnbarn är en del av familjen men många äldre hbt personer har varken barn 

eller barnbarn på grund av olika anledningar. En anledning kan vara att det inte blev lagligt 

med insemineringar för kvinnopar i Sverige förrän 2005. En annan förklaring kan vara att 

processen med att ” komma ut ur garderoben” precis som intervjupersonen Björn, kan 

påverka relationen till de barn man redan har på ett negativ sätt.     

Då flertalet av intervjupersonerna talar om ”den nya familjen” innebär det att andra 

personer i den äldres närhet har fått en större betydelse. Att en ny familj bildas kan ur 

intervjumaterialet förstås som en följd av uppbrott från den tidigare familjen, ofta i anslutning 

till att en person ”kommer ut ur garderoben”. Detta kan innebära att den nya familjen skiljer 

sig från normen, frågan är dock vad som är normen, vad som anses vara en ”normal” familj. 

Troligtvis tänker sig de flesta en ”normal” familj bestående av mamma, pappa och deras 

gemensamma barn och vidare eventuellt barnbarn.  Om så är fallet innebär det att en 

familjekonstellation bestående av två samkönade människor blir avvikande enligt 

Queerteorin, eftersom den menar att den normerande heterosexualiteten genomsyrar hela 

samhället.           

En intressant infallsvinkel i sammanhanget är att detta resonemang kan se olika ut 

beroende på var rent geografiskt en hbt person befinner sig, alltså att fenomenet kring normer 

är kopplat till en viss plats och en viss tid vilket även här kan relateras till det faktum att en 

del hbt personer väljer att bo i en storstad. Om samhällets norm kring familj och dess 

konstellation kopplas till olika tidsepoker visar en historisk tillbakablick att förändringar i 

attityder har ägt rum bland annat i form av framtagandet av juridiska lagar till förmån för en 

ökad jämställdhet inom hbt området. Queerteorin belyser även det faktum att den 

heterosexuella läggningen genom tiderna har haft en oföränderlig status och setts som högst 

normalt och allmängiltigt till skillnad från den homosexuella läggningen som förr i tiden 

ansågs vara avvikande och sjuklig. Trots att det enligt Ambjörnsson råder en 

heteronormativitet i samhället anses det inte idag vara ett sjukdomstillstånd vilket det rent 

historiskt har gjort.  
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Carpelan visar i sin studie (från 2002) att det finns en uppenbar skillnad mellan ålder och kön 

när det gäller attityder gentemot homosexuella då det är dubbelt så många män jämfört med 

kvinnor som har en negativ inställning till homosexuella. Bland de som är födda före 1945 

fanns en mer negativ inställning jämfört med de personer födda efter 1960. Studien påvisar 

även en attitydförändring i positiv bemärkelse gentemot homosexuella.       

Vidare är tanken kring att samhället är i ständig förändring intressant för att belysa frågan 

om vår uppfattning kring vad som är normalt och inte normalt, hur uppfattas normen kring 

familj och dess konstellation? Är den på väg att ändras?  Ur ett queerperspektiv kan sexualitet 

som tidigare nämnts se olika ut beroende på vad den kopplas ihop med. Det sociala nätverket i 

form av vänner och familj på nära håll anses viktigt bland våra intervjupersoner.     

 Masini och Barret (2008) belyser i sin artikel att de äldre bi och homosexuella med nära 

vänner och partner har en bättre psykisk hälsa jämfört med de äldre som endast har släkt i sitt 

nätverk. De äldre med ett större och mer omfattande socialt nätverk upplever ett större stöd, 

både socialt, praktiskt och emotionellt. Masini och Barret menar därför att bestämmelser, 

vårdplaner och program bör integrera vänner samt partners i de äldre bi och homosexuellas 

vårdsituation. Trots att Masini och Barret’s studie inte tar upp transpersoners behov kan den 

kopplas till vår studie då resultatet visar att intervjupersonerna finner en trygghet i att känna 

gemenskap och samhörighet med andra likasinnade i form av hbt personer. 

Hbt kunskap  

För att ha vetskap inom hbt området behöver en individ inte själv vara en transperson eller 

gay men bör genom någon form av erfarenhet besitta kunskap i ämnet vare sig den kommer 

från utbildning eller personliga preferenser. Resultatet av denna studie visar att kunskap kring 

hbt är en viktig aspekt gällande våra intervjupersoners syn på ett anpassat seniorboende. Det 

går ur resultatet att utläsa att några av intervjupersonerna har en uppfattning om att kunskap 

ökar förståelsen för de äldres hbt situation vilket de anser borde leda till en mer positiv attityd 

och ett bra bemötande.  

 De äldres tankar kring att kunskap och förståelse går hand i hand styrks av tidigare 

forskning gjord av Lars Carleplan där han i sin skrift Föreställningar/vanföreställningar: 

Allmänhetens attityder till homosexualitet (2002) tar upp det faktum att erfarenheter och 

kunskap hör ihop med vilka attityder en person kan ha angående homosexuella personer. 

Vidare menar Carleplan att okända ting skrämmer människan och att lite kunskap om en 

företeelse eller ett fenomen gör människan ännu mer rädd vilket även våra intervjupersoner 

vittnar om. Kunskap inom hbt området kan således konstateras vara av stor vikt för de äldre 
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samt den förståelse de är berättigade till. Även Robertsson & Tovatt menar att bristande 

kunskap kan leda till ett sämre bemötande och att fördomar och felaktiga antaganden kring 

hbt gruppen blir en konsekvens av kunskapsbrist. Utifrån ett heteronormativt perspektiv 

handlar det om exempelvis personalens kunskaper vilket i sin tur blir avgörande för hur de 

som arbetar på ett hbt anpassat seniorboende ser på det normala och det normativa. Med rätt 

kunskap kommer förståelse, något som äldre hbt personer har ett större behov av jämfört med 

äldre heterosexuella. Ett behov som tydligt exemplifierar detta är diskretion vilket framgår av 

resultatet från denna studie. Med diskretion menas hänsyn och finkänslighet inför de specifika 

behov och önskemål en äldre hbt person kan ha. Framförallt transpersonerna i denna studie 

betonar diskretionens betydelse när det gäller deras syn på ett anpassat seniorboende. En av 

studiens intervjupersoner, EvaBirgitta, betonar vikten av diskretion gentemot omgivningen, 

vidare uttrycks önskemål att spåren ska suddas ut efter hennes död då detta skulle göra att 

EvaBirgitta känner en trygghet i att vara kvinna när hon är äldre.           

Det är i sammanhanget viktigt att belysa att forskning kring äldre transpersoner har 

tenderat att likställa dessa personer med bi- och homosexuella vilket kan skapa en felaktig 

bild eftersom många transpersoner identifierar sig som heterosexuella (Williams & Freeman, 

2007). Av denna anledning är det av relevans att hbt kunskap inte enbart kopplas till homo- 

och bisexuella då behoven inom denna ”bokstavskombination” kan se väldigt olika ut.    

En studie från Australien lyfter fram att det finns en viss problematik i att se homo, bi - och 

transsexuella som en grupp med samma behov eftersom den ”mall” som då skapas för de 

äldres behov inte motsvarar dessa personers verkliga upplevelser då deras uppväxt kan ha sett 

väldigt olika ut vilket således har format dessa människors åldrande. Avslutningsvis är det 

därmed möjligt att påstå att hbt kunskap krävs för att tillgodose äldre hbt personers 

individuella behov och önskemål vilket även styrkts utifrån våra intervjupersoners syn på ett 

hbt anpassat seniorboende. 

Tematiska utkristalliseringar  

Utifrån de teman som framkommit genom analys av intervjumaterialet är det trygghet, 

anhörigskap samt hbt kunskap som står i fokus för de intervjupersoner som deltagit i denna 

studie. Vad som kan förstås utifrån vad intervjupersonerna anser vara viktiga aspekter när det 

gäller äldre hbt personers syn på ett anpassat boende är att samtliga av dessa teman innefattar 

behov. Att intervjupersonerna anser att trygghet är viktigt talar bland annat för att om trygghet 

inte finns hos de själva så blir detta hämmande för den enskilde vilket kan leda till att denne 

inte vågar vara eller leva som den själv önskar.            
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Anhörigskapet är viktigt för intervjupersonerna och här innefattas även begreppet 

familjekonstellation vilket ur ett hbt perspektiv kan skilja sig från vad som kan ses som norm. 

Intervjupersonerna tydliggör hur en ”ny familj” kan se ut samt varför vilket innebär ett 

naturligt behov av att ha sina närstående i sina liv även om konstellationen inte innefattar en 

partner av det motsatta könet eller barn och barnbarn.           

 Slutligen framhävs även hbt kunskap som en viktig del av ett anpassat seniorboende då 

denna kunskap enligt intervjupersonerna gör att förståelsen samt acceptansen blir större vilket 

är applicerbart på både personal och omgivning. Denna förståelse kan således vara ett uttryck 

för ett behov bland denna grupp äldre hbt personer. Avslutningsvis är det dock av vikt att 

poängtera att intervjupersonerna inte har betonat begreppet behov samt inte heller uttryckt 

explicit att de har ett behov av ett specialanpassat seniorboende. Begreppet behov kan enbart 

utläsas från de teman vilka framkommit vid analys men bör trots det inte förminskas utan 

förstås som en del intervjupersonernas uppfattningar kring viktiga faktorer när det gäller ett 

specialanpassat seniorboende.     

 

Slutsats 

Denna studies syfte har varit att öka kunskapen kring äldre hbt personers syn på ett hbt 

anpassat seniorboende. De teman som framkommit vid analys av studiens empiri har bidragit 

till en ökad kunskap och förståelse för hur de äldre resonerar kring ett boende anpassat till hbt 

personer. De två frågeställningar som har legat till grund för studien är om de äldre själva 

anser att det finns ett behov av ett anpassat boende samt vilka faktorer som är avgörande för 

vad de äldre anser om ett specialanpassat boende. 

 Studiens resultat påvisar att det finns ett antal faktorer som är av betydelse när det gäller de 

äldre personernas syn på ett hbt anpassat seniorboende. Dessa faktorer belyser både vad 

intervjupersonerna anser är viktiga aspekter kring ett boende men också vad de tycker är 

önskvärt när det gäller själva upplevelsen av att bo och vistas där. Vad som ur 

intervjumaterialet kunde utläsas ha störst betydelse är trygghet, anhörigskap samt hbt kunskap 

detta då dessa faktorer har ett samband med övriga teman som framkom. Ingen av 

intervjupersonerna uttryckte explicit att de ansåg det finnas ett specifikt behov av ett anpassat 

boende men vissa uttryckte att det skulle vara bra att ha en valmöjlighet. Dock kan de faktorer 

som intervjupersonerna lyfter fram tolkas som att det finns en uppfattning om att det finns 

specifika behov knutna till gruppen äldre hbt personer. Det kan utkristalliseras en viss norm 

inom gruppen hbt som handlar om att passa in i en grupp eller konstellation vilket antyder att 

”lika barn leka bäst” utifrån våra intervjupersoners perspektiv.  



44 

 

Diskussion 

Att bli äldre och att åldras är för många människor en skrämmande tanke vilket gör att vissa 

människor väljer att inte tänka så mycket på just vad det kan innebära både fysiskt och 

psykiskt men även rent praktisk när det kommer till åldrandet. För äldre hbt personer kan 

denna tanke vara än mer skrämmande och påfrestande då det kan finnas en rädsla för att av 

olika anledningar inte kunna leva ut sitt ”rätta jag” oavsett om det handlar om sin 

könsidentitet eller sexuella läggning. Detta kan förstås som att det finns en oro bland de som 

lever öppet att ”kliva in i garderoben”. Kanske skulle ett hbt anpassat seniorboende vara 

lösningen för vissa äldre hbt personer eftersom det skulle finnas en trygghet i att det skulle 

finnas andra likasinnade människor runtomkring medans det för de äldre som inte lever öppet 

inte finner denna tanke lika attraktiv eftersom det skulle innebära en exponering av sin 

könsidentitet eller sexuella läggning.                   

 Då denna studie visar att trygghet är sammankopplat med en känsla av gemenskap och 

samhörighet, något som kan antas vara ett behov men som många kan vara rädda för att inte 

få uppleva på äldre dagar. Det går dock inte att dra alla hbt anknutna människor över en kam 

då det uppenbarligen finns skillnader i behov och önskemål bland transpersoner, homo- och 

bisexuella då våra intervjupersoner lyfter fram individuella skillnader i vad de anser viktigt 

när det gäller ett hbt anpassat seniorboende. Därmed kan det konstateras att oavsett behov och 

oavsett läggning eller könsidentitet så är trygghet ett behov som kan relateras till alla 

människor men att det däremot kan skilja sig. En slutsats som kan dras från denna studie är att 

trygghet som begrepp ringar in hela studiens resultat, kanske inte helt oväntat då trygghet är 

något vi alla har ett behov av. 

 Frågan är dock på vilken bekostnad denna trygghet och gemenskap ska nås? Det finns 

vissa negativa aspekter med ett hbt anpassat seniorboende. En av våra intervjupersoner ger 

uttryck för att det kan förenas med externa hot i form av våld och förtryck riktat mot just 

denna grupp människor. Då majoriteten av de boende skulle vara hbt anknutna så betyder det 

att de är lättare att lokalisera för människor i samhället som inte kan acceptera dessa personer 

för vilka de är. Resonemanget kan verka långsökt men grundar sig på en tidigare rapporterad 

våldsam händelse i en gemensam samlingslokal för hbt personer. Rädslan för yttre förtryck 

där med delvis befogad. 

 Tidigare studier kring fördomar och inställning till homosexuella visade på att var fjärde 

person i Sverige har en negativ inställning till homosexuallitet. Genom anskaffandet av olika 

sorters kategoriboenden för olika personer finns en tanke kring att specifika behov kan 

tillgodoses då de boende i stort har samma uppfattning vad de anser sig behöva och har 
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således inte fördomar kring det egna behovet eller önskemålet. En relevant fråga är om vi bör 

kategorisera in alla olika grupper som finns i samhället i olika fack. Studien visade på att 

bland den svenska befolkningen har mer än hälften negativ inställning mot hemlösa och 70 % 

har negativ inställning mot alkoholister. Det finns profilerade boenden för personer som vill 

dricka alkohol i Sverige och frågan är om det i framtiden kommer att införas äldreboenden för 

hemlösa för att dessa ska kunna känna sig trygga. Ytterligare en fråga är huruvida detta är 

starten på en trend där alla ska ha sitt eget anpassade boende och om detta är till godo. Det 

finns en möjlighet att detta skulle kunna leda till segregation på grund av ett flertal nischade 

senior och äldreboenden.                      

 Resonemanget ovan kan ses som problematiskt och är även applicerbart när det gäller ett 

hbt anpassat seniorboende eftersom det kan uppfattas som ett sätt att kategorisera människor 

genom att stoppa in en viss grupp människor i ett fack. Eller bör det ses som ett sätt att möta 

en viss grupp människors specifika behov? Troligtvis skiljer sig svaren beroende på vem som 

tillfrågas, vad som däremot framgår är att intervjupersonerna i denna studie inte ser det som 

ett sätt att stoppa in människor i fack utan att de snarare ser positivt på möjligheten att kunna 

välja ett hbt anpassat seniorboende.  

En intressant aspekt vid analys av intervjumaterialet visar att det finns en genomgående 

önskan från majoriteten av intervjupersonerna att bo kvar hemma så länge som möjligt. De 

som inte gav uttryck för att vara hemma så länge de rent fysiskt samt psykiskt orkade var de 

personer som levde som singlar idag. Kanske kan det ses som ytterligare skillnader i behov 

bland denna grupp hbt personer. Vidare kan det även ifrågasättas vilken typ av 

specialanpassat boende det ges uttryck för att mest behövas då majoriteten av 

intervjupersonerna uttrycker att det önskar att få bo kvar hemma så länge som det är möjligt. 

 Ett seniorboende (likt Regnbågen) är mer tänkt att vara ett boende för de som fortfarande 

har hälsan i behåll vilket innebär att det inte riktar in sig på den grupp äldre hbt personer som 

av ålder och eventuella funktionshinder är i behov av ett ökat stöd samt assistans. Frågan är då 

om det inte det största behovet finns kring ett hbt anpassat äldreboende? Detta då de flesta vill 

bo kvar hemma under den tid de är kapabla att ta hand om sig själva, eventuellt med stöd och 

viss hjälp från partner. Kanske kan det i sin tur förklara att de äldre, vilka lever som singlar, 

finner ett större intresse för att flytta till ett hbt anpassat seniorboende än de som lever i en 

relation. Kan behovet i så fall sammanfattas till ett hbt anpassat seniorboende för singlar? En 

förhoppning och tro är att ett seniorboende likt regnbågen kommer väcka ett massmedialt 

intresse vilket kan vara till hjälp för att öka debatten kring äldre hbt personers situation inom 

äldreomsorgen. Något som verkligen behövs för att väcka uppmärksamhet kring ett ämne som 
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fram tills idag varit nertonat och nästan osynligt inom ramen för det sociala arbetet inom 

äldreomsorgen. 

 

Avslutande reflektioner 

Då denna studie har frambringat en ökad kunskap gällande äldre hbt personers syn på ett hbt 

anpassat seniorboende är det relevant att diskutera hur denna kunskap bör bejakas inom det 

sociala arbetet. En viktig del av hanteringen av den kunskap som finns inom hbt området 

kopplat till äldre är hur vi som blivande socionomer bejakar och hanterar denna inom det 

sociala arbetet samt frågar oss vad vi kan bidra med. Att vi som blivande socialarbetare ska 

beakta, tillvarata och arbeta utifrån ny kunskap är en del av det evidensbaserade arbetssättet 

vilket har fått större fokus inom det sociala arbetet. Evidensens betydelse samt hur ett 

evidensbaserat arbetssätt kan fungera är återkommande under socionomutbildningens gång, 

dock inte utifrån ett hbt perspektiv. Evidensbaserade insatser innebär att socialarbetaren ska 

ha goda argument för sitt handlande samt att tidigare kunskaper eller forskning ska påvisa att 

ett specifikt arbetsätt bevisligen är bättre än ett annat.  Det är således i sammanhanget relevant 

att knyta detta arbetssätt till hur vi i framtiden kan arbeta för att förbättra äldre hbt personers 

ställning och status inom det sociala arbetet.  

Det sociala arbetets grund utgår först och främst från Socialtjänstlagen vilken är en ramlag 

där det ges uttryck för det sociala arbetets avsikter och målsättningar i generella ordalag 

(Börjesson, 2008). I socialtjänstlagens portalparagraf (1 §) står det formulerat i första stycket 

att Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet. Visserligen kan formuleringen upplevas något godtycklig men att 

den syftar till att bland annat främja social trygghet och jämlikhet kan inte missförstås. Frågan 

är då på vilket sätt detta görs när det gäller gruppen äldre hbt personer? Juridiskt sett så har 

det tillkommit lagar med avsikt att bland annat skapa en ökad jämlikhet utifrån ett 

heteronormativt perspektiv. Något som har kommit sent men som har skapat bättre 

förutsättningar för många hbt personer.              

 Transpersonerna är dock den del av denna grupp som fått minst utbyte av vissa 

nytillkomna lagar eftersom dessa personer ofta definierar sig som heterosexuella. Det innebär 

då att transpersoner många gånger möter en annan problematik som kan vara svår att påverka 

rent juridiskt – nämligen samhällets attityder. De lagar som tillkommit är bland annat 

partnerskapslagen som kom 1995 samt lagen om insemination för kvinnor vilka lever i en 

samkönad relation. För de som är transpersoner så har egentligen endast två banbrytande 
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regler trätt i kraft till deras förmån vilket var så sent som 2009 (RFSL). Det handlade i detta 

fall om att socialstyrelsen avskaffade transvestism som sjukdomsbegrepp samt att 

könsöverskridande identitet eller uttryck lades till som en diskrimineringsgrund. Det är enligt 

vår mening anmärkningsvärt att dessa regler och paragrafer har tillkommit så sent med tanke 

på att det i socialtjänstlagens portalparagraf så tydligt står att socialtjänstens mål är att främja 

social trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Detta kan ses som ett bevis på hbt området inte 

har haft en vidare hög status och inte heller varit ett prioriterat ämne, något som vi blivande 

socionomer bör ta med oss ut i arbetslivet. Att ta lärdom från det som tidigare varit eller inte 

varit kan vara ett sätt att möta denna problematik kring hbt områdets bristande jämställdhet. 

En väsentlig del av det sociala arbetet består av att alltid ha ett etiskt tänkande samt att föra 

etiska resonemang kring det som berör alla typer av områden, vare sig de är knutna till hbt 

området eller inte. Dessa etiska riktlinjer finns publicerade ibland annat SSR:s skrift 

(Akademikerförbundet, 2006) beskriver hur de verksamma inom socialt arbete bör förstå sitt 

etiska ansvar.  

Förståelsen för hur vissa äldre hbt personer kan resonera kring vad de upplever som viktiga 

faktorer kopplat till ett anpassat boende bör lyftas fram och ses ur en större kontext.  

Med en större kontext menas att gruppen äldre hbt personer får en plats på ”agendan” och 

därav mer fokus riktat mot sig, både från högre statliga organ ända fram till den enskilde 

medborgaren. Här spelar media en avgörande roll vilket kan exemplifieras genom projektet 

Regnbågen då Christer Fällman, projektansvarig vittnar om ett medialt intresse då tankarna 

kring projektet offentliggjordes.   

Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige efter både när det gäller forskning kring 

äldre hbt personer och även när det kommer till att bejaka gruppen äldre hbt inom 

äldreomsorgen samt det sociala arbetet i stort. Däremot kan Projektet Regnbågen ses som 

banbrytande för denna grupp människor då detta projekt kommer bli det första etablerade hbt 

seniorboende i Sverige. Kanske kan detta vara ett startskott för dagens och morgondagens 

äldre hbt personer genom att denna grupps behov och önskemål uppmärksammas samt får 

komma upp till debatt på ett värdigt vis likt andra av det sociala arbetets områden. Ur ett 

samhällsperspektiv så handlar det om att ge ämnet en större uppmärksamhet, gärna genom 

massmedia så att ämnet aktualiseras i en större utsträckning och därmed når den enskilde 

samhällsmedborgaren.                        

 Det är även viktigt att vidare forskning kring äldre hbt personers behov bedrivs så ny 

kunskap kan se dagens ljus. Med ny kunskap ges nya verktyg för både nuvarande och 
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blivande socialarbetare att förändra denna grupps situation och således bidra till att alla äldre, 

oavsett läggning eller könsidentitet får ett värdigt åldrande.  

Framtida forskningsfrågor 

För framtida forskning skulle det vara intressant att söka mer kunskap om äldre hbt personers 

upplevelser kring vilka specifika behov de anse sig ha då denna kunskap är en förutsättning 

för att äldreomsorgen ska kunna möta denna grupps behov samt önskemål . Det skulle även 

vara av intresse att utifrån en yngre generations perspektiv få mer kunskap om hur det som 

hbt person är att åldras samt hur dessa personer ser på framtiden då det troligtvis nu, liksom 

framöver kommer finnas skillnader i uppfattningen kring vad som är viktigas och mest 

betydelsefullt när det kommer till ett kvalitativt åldrande för homo, bi och transpersoner.   

Då Sverige blir allt mer mångkulturellt anser vi att det är av stor vikt att forska kring hur 

det är att åldras som hbt person med annan kulturell och etnisk bakgrund i Svensk. Är det så 

att dessa äldre har andra behov och önskemål jämfört med äldre svenska hbt personer? Frågan 

är något vi vet lite om idag. Det är enligt vår mening viktigt att forskning kring äldre hbt 

personer får större uppmärksamhet och även en högre status som ämne för att skapa den 

kunskap som behövs för att tillgodose äldre hbt människors behov, oavsett kulturell bakgrund. 

Då gruppen äldre hbt personer är ett relativt outforskat område så finns mycket kunskap kvar 

att söka och i takt med detta sökande kommer troligtvis vår förståelse för hbt personers behov 

att öka vilket kanske är ett led i att skapa attitydförändringar i samhället och påverka 

jämställdheten vilka vi alla är berättigade till.    
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Bilaga 1 
Forskningskontrakt 

 

I denna studie kommer vi att förhålla oss till följande etiska principer. 

 

Öppenhetskravet: Informatören informeras om syftet med 

undersökningen. 

 

Självbestämmandekravet: Informatören deltar på frivillig basis och kan 

när som helst avbryta eller avsluta intervjun om hon/han så känner. 

 

Konfidentialitetskravet: Forskaren garanterar informatören att alla 

uppgifter som delges kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

 

Datum & namnteckning 

 

 

Forskare 

 

 

Jag godkänner härmed att delta i denna forskningsstudie  

 

Datum & namnteckning  

 

 

 

Informatör 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

 

Syftet i denna studie är att öka kunskapen kring äldre hbt personers syn 

på ett hbt anpassat seniorboende. 

 
 

  Bakgrund: Kan du berätta lite om dig själv och din uppväxt? 

- Ålder, uppväxtort, familjebild, öppenhet idag? 

 

 

  Hur definierar du dig/ din sexuallitet?  

 

 

  Anser du dig ha specifika behov jämfört med heterosexuella äldre? 

Om ja, vilka? 

 

 

  Hur tänker och resonerar du kring ett anpassat seniorboende för 

hbt personer?  

-  Är det något du har tänkt på tidigare? Är det något du har känt 

oro inför? 

 

 

  Hur ser du på din framtid/känner inför framtiden, vad vore ett 

optimalt boende för dig och varför? 

 

 

  Vad upplever/tycker du skulle kunna vara möjliga för- och 

nackdelar med att på äldre dagar bo med andra äldre hbt 

personer? 


