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Men det går ju inte för sig 

Ännu en morgon, en dag. 

En i raden. 

Snart kommer morgonhjälpen – 

vem kan det vara, tro? 

Sonja? Mario? Bettan? Filippe? 

 

Men nu är det ju semestertid förstås… 

så man vet ju inte säkert. 

Kan ju vara vemsomhelst. 

Suck… att vara så beroende av andra. 

Att bokstavligen vara så i händerna 

på främmande människor. 

 

Undrar om dom förstår – 

Förstår hur det är att inte längre komma ur sängen själv, 

att inte klara sig till toaletten, att inte klara skötseln av 

sig själv; de tidigare självklart enkla sysslorna. 

Så naken i alla bemärkelser, som ett själlöst kolli. 

Ett i raden. 

 

Ingen att tala med längre. 

Personalen har ju inte tid. Det ska tvättas, matas och bäddas 

på löpande band. Inte vet jag heller vad jag skulle tala om. 

Vännerna, de få som fortfarande lever, kommer alltmera sällan. 

De har ju sitt. Och varje dag en ny dödsannons. 

 

Inte ska jag klaga, för bra har jag ju det… 

men dödens tyst har det blivit omkring mig. 

Ingen att minnas med, att skratta med, att sörja med, att hoppas med! 

I dagrummet är det väl ok, men alla har ju sina barn och barnbarn 

att berätta om. De egna och sina familjers karriärer. 

Inget jag kan bidra till. 

 

Tänk om någon visste. Om någon ville lyssna på mig. 

Men det är klart. Vem vill lyssna på en homo? Jag vågar 

knappt tänka tanken själv. 

Och den som är bisexuell eller transperson… hemska tanke! 

 

Att ”komma ut” i min ålder är otänkbart. 

Det skulle äckla dem att få veta – det är jag alldeles säker på. 

 

På jobbet gick det ju inte för sig att visa sitt rätta jag. 

Då hade dom fått spader. I tysthet led jag av deras plumpa 

bögskämt. Hemskt att inte våga gå till försvar för de homo- 

sexuella bröderna och systrarna. Att stå upp för sig själv! 

 

Skulle jag berätta om mig själv, så skulle de säkert inte begripa 

att jag faktiskt varit lika levande i kropp och själ som de – 

att även jag älskat och förälskat mig; att jag känt passioner 

för många människor under åren; att jag varit sambo med flera 

och att min senaste käresta delade mitt liv i sexton år. 

Nej, det är naturligtvis otänkbart – 

I min ålder går det inte för sig att ”komma ut ur garderoben.” 

 

Att jämföra sig med de unga HBT-flickorna och pojkarna; tro sig 

ha något gemensamt med dem… Nej, det är ju otänkbart. 

Men så klara ögon, så slät hy och välgymnastiserad kropp som de har 

hade även jag en gång. 

Tänk om jag finge visa någon de gamla fotona. Berätta om hur det var. 

Få dem att förstå att mitt liv inte alls var fult och äckligt 

Att jag fortfarande kan känna hur det pirrar till i kroppen när X jobbar 

och jag finns med på hans/hennes dagschema. 

 

Men det går ju inte för sig. 

En dikt av Hedvig Roos 



 

Förord 

Idén till denna uppsats föddes under en cykeltur hem från en föreläsning under Pride-

veckan i Umeå i september 2009. Föreläsare var Hedvig Roos från Club Golden Ladies som 

är en aktivitetsgrupp inom RFSL Stockholm för äldre homo- och bisexuella kvinnor. 

Föredraget handlade om hur det är att vara över 65 år och HBT-person. Det blev en 

ögonöppnare för oss att äldre HBT-personer är om möjligt ännu mer förbisedda än 

gruppen HBT-personer i stort och det kändes så viktigt att belysa att vi valde att skriva en 

uppsats om ämnet. 

 

Vi vill rikta vårt varmaste tack till Hedvig Roos som delade med sig av sin dikt och sin 

drivkraft. Denna uppsats är tillägnad henne. 

 

 

 

Umeå, 9  januari 2010 

 

Jessica Bagglund 

Hanna Blomqvist 



 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Gruppen äldre icke-heterosexuella i Sverige beräknas omfatta 80 000 personer. 
I sjuksköterskeutbildningen existerar begränsad kunskap om äldre HBT-personer. 
 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att vara äldre och 
icke-heterosexuell. 
 
Metod: I litteraturstudien sammanställdes åtta kvalitativa artiklar publicerade mellan 2001 
och 2009. Litteratursökningar genomfördes i databaserna CINAHL, PsychINFO och 
PubMed. Efter genomläsning, kvalitetsbestämning och analys av innehållet 
sammanställdes artiklarna i fem kategorier och 16 subkategorier.  
 
Resultat: Äldre icke-heterosexuella såg på och hanterade sin sexuella identitet på olika sätt. 
Överlag tyckte många deltagare att de hade ett gott självförtroende samt kände att de var 
nöjda med livet. Många upplevde dock ålderism och kände sig dåligt bemötta i vården samt 
upplevde att de inte hade samma lagliga rättigheter som heterosexuella. Vissa icke-
heterosexuella valde att medvetet dölja sin sexuella läggning exempelvis av rädsla för 
negativa attityder. Andra levde öppet med sin sexuella identitet.  
 
Slutsats: Ett synliggörande av äldre icke-heterosexuella är nödvändigt. Ökad kunskap och 
attitydförändringar är viktiga för att äldre homo- och bisexuella ska känna sig likvärdigt 
behandlade och trygga i vården. Resultaten kommer förhoppningsvis att leda till en ökad 
kunskap om och större förståelse för äldre icke-heterosexuella personer i vården. Vidare 
forskning om äldre HBT-personer behövs.  
 

 

Nyckelord: Upplevelser, äldre, icke-heterosexuell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: The group of elderly non-heterosexuals in Sweden is estimated to include 
80,000 people. Within the nursing programme, there is limited knowledge about older 
LGBT people.  
 
Aim: The aim of this study was to describe the experience of being elderly and non-
heterosexual. 
 
Method: In this literature study eight qualitative articles, published between 2001 and 
2009, were compiled. Literature searches were performed in the databases CINAHL, 
PsychINFO and PubMed. After perusal, determination of the quality and analysis of the 
content, the articles were compiled into five categories and 16 subcategories.  
 
Results: Older non-heterosexuals viewed and dealt with their sexual identity in different 
ways. Overall, many participants in the studies experienced a high level of confidence and 
satisfaction with their lives but many experienced ageism and felt discriminated within 
nursing contexts. Several of the participants felt that they did not have the same legal rights 
as heterosexuals do. Some non-heterosexuals chose to deliberately conceal their sexual 
orientation due to fear of negative attitudes while others lived openly with their sexual 
identity.  
 
Conclusion: It is necessary to make the older non-heterosexuals visible. In order to make 
elderly non-heterosexuals feel secure and equally treated in health care, increased 
awareness and changes in attitudes are important. Hopefully, the findings will result in 
better knowledge and greater understanding of elderly non-heterosexuals in the nursing 
context. Further research is needed on older LGBT persons.  
 

 

Keywords: Experiences, elderly, non-heterosexual 
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Bakgrund 

Gruppen äldre 

År 2007 uppskattades andelen äldre över 65 år i Sverige till cirka 1,6 miljoner och gruppen 

beräknas öka de närmaste åren (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Statens Folkhälsoinstitut 

(2007) kommer andelen äldre över 60 år att utgöra en tredjedel av Europas befolkning år 

2025. Detta innebär att alltfler människor kommer vara i behov av vård i olika former i 

framtiden. Socialstyrelsen (2008) menar att idag återfinns cirka 239 000 av de äldre inom 

äldreomsorgen vilket utgör 15 % av samtliga äldre.  

 

Synen på åldrande och ålderism 

Tornstam och Bagger-Sjöbäck (2006, s. 11) hävdar att den syn som funnits på åldrande har 

förändrats under 1900-talet. Förr sågs ålderdomen som en tid av förluster, dels fysiska, 

men även psykiska förluster såsom brist på upplevelser och glädje. Författarna anser att 

synen på äldre numera har blivit mer positiv där möjligheter bejakas och utbudet av varor 

och tjänster till seniorer ökat. Bättre sjukvård och omhändertagande har bidragit till att 

människor lever längre.  

 

Andersson (2008) definierar ålderism som ”fördomar eller stereotypa föreställningar som 

utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering.” (s. 12). 

Andersson (2008, s. 54) menar vidare att stigmatisering är förknippat med ålderism. 

Stigmatisering innebär att tillskriva en grupp människor negativa egenskaper. Stigma 

innebär också att människor blir utstötta ur en grupp eftersom de har någon egenskap som 

gör dem mindervärdiga i andras ögon. Författaren menar att äldre är en grupp som är 

utsatt för stigma. 

 

Høgseth (2004, s. 47) anser att ålderism är ett komplext fenomen som grundar sig på 

historiska, sociala och kulturella faktorer. Ålderism kan ta sig olika uttryck. I media 

framställs äldre på ett negativt sätt genom exempelvis nedsättande vitsar, osynliggörande 

samt att de ses som komiska och motsatsen till ungdom. Bland allmänheten finns 

föreställningar som att alla äldre är likadana, har sämre hälsa, är ensamma och 

ointresserade av sex. Författaren menar vidare att vårdpersonal har en negativ syn på äldre 

och att de ser geriatrik som en specialitet med låg status. Detta kan förklaras av att 
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vårdpersonal möter den äldre som svag och sjuk, vilket kan ge en felaktig bild av äldre 

personer (Høgseth, 2004, ss. 47-49). 

 

Åldrande och sexualitet 

Sexuell hälsa innefattas av fysiska, emotionella, intellektuella och sociala aspekter av 

sexuellt varande på ett sätt som är positivt berikande och som främjar personlig utveckling 

(World Health Organization [WHO], 2001). Sexualitet hos äldre ses idag av samhället, men 

även av många äldre, som något som upphör i 70-årsåldern. De som har en någorlunda 

bibehållen hälsa och en partner fortsätter dock ofta att vara sexuellt aktiva genom hela 

livet, något som visat sig ha positiv inverkan för ett långt liv (Dehlin & Rundgren, 2000, 

ss.101-104).  

 

Helström (2006, ss. 221-222) beskriver äldre kvinnors sexualitet och menar att lesbiska 

kvinnor under lång tid haft möjligheten att älska varandra i det tysta då ingen tidigare 

undrade över väninnors sexuella läggning bara för att de delat bostad. Författaren menar 

även att synen på kärlek mellan kvinnor varit mer fördömande och omgivits med mer löje 

än den mellan män.  

 

HBT-historia 

I Sverige kriminaliserades homosexualitet mellan män år 1608. Straffet kunde ibland bli 

avrättning (Sibalis, 2007, s. 113). Under 1800-talet ägde juridiska sanktioner rum även mot 

kvinnor, men detta var mer sällsynt. Under den senare hälften av 1800-talet började 

homosexualitet runtom i Europa att betraktas som en sjukdom (Tamagne, 2007, s. 168).  

 

Fram till 1944 var homosexualitet kriminellt i Sverige och därefter blev samkönade sexuella 

förhållanden tillåtna. Enligt Wasniowski (2007) berodde detta främst på att den 

medicinska diagnosen blivit accepterad. Detta innebar dock inte att allmänhetens syn på 

homosexualitet förändrades, utan denna var fortsatt negativ. Lagändringen medförde 

emellertid att grupper för homosexuella kunde bildas utan risk för juridisk påföljd.  

 

1950 bildades Riksförbundet för sexuellt likaberättigande [RFSL]. Inom förbundet drogs 

slutsatsen att avsaknaden av likaberättigande var det egentliga problemet och att detta 
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främst berodde på bristande kunskaper, fördomar och missuppfattningar (Wasniowski, 

2007). Fram till 1979 klassades homosexualitet som en psykisk sjukdom i Sverige 

(Röndahl, 2005). På 1950–60-talet beskrevs homosexuella i DSM I och II som sexuella 

avvikare, barnantastare, fönstertittare, exhibitionister och sådana som begick antisociala 

och destruktiva brott (Hidalgo, Peterson & Woodman, 1985).    

 

Bisexuellas och transpersoners historia är jämfört med homosexuellas sparsamt beskriven. 

Förr var det vanligt att kvinnor gifte sig med män och vice versa trots att de inte var 

heterosexuella, men när samhället blev mer öppet avtog detta alltmer. Under en period i 

homofrigörelsen, vilken ägde rum under 1970-talet, fick bisexualiteten väldigt lite utrymme 

då fokus hamnade på homosexuella och deras rättigheter. Under 1990-talet började 

diskussionen inriktas på att lösa upp den snäva indelningen i homo och hetero vilket har 

lett till att bisexualiteten fått större utrymme. Riksdagen stiftade 1999 en lag som förbjöd 

diskriminering på grund av sexuell läggning. Denna innefattar dock inte transpersoner 

(Norrhem, Rydström & Winkvist, 2008, ss. 130-148). 

Heteronormativitet 

För att lättare förstå de problem som homo- och bisexuella möter är det viktigt att känna 

till den norm som utgår från antagandet om att alla människor är heterosexuella samt att 

det är det mest naturliga (Socialstyrelsen, 2008). Denna normalisering benämns 

heteronormativitet och är de lagar, strukturer och relationer som bidrar till att upprätthålla 

heterosexualitet som något fulländat och eftersträvansvärt (Ambjörnsson, 2006, s. 52). En 

konsekvens av heteronormativitet är att icke-heterosexuella blir behandlade som om de 

vore heterosexuella. Homo- och bisexuella antas vara heterosexuella tills de säger eller gör 

något som bevisar motsatsen. Detta innebär att homo- och bisexuella män och kvinnor 

väljer att gömma sig på grund av rädslan för att möta negativa attityder (Röndahl, 2005).  

 

Socialstyrelsen (2008) menar även att det finns en maskulinitetshierarki där till exempel 

homosexuella män och även kvinnor, är underordnade en maskulinitet av en ledande 

position. Homo- och bisexuella män som bryter mot heteronormen och 

maskulinitetsnormen utgör ett hot och riskerar att bli utestängda ur samhället. De rankas 

lågt i maskulinitetshierarkin och ses som feminina. Homo- och bisexuella kvinnor som 
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bryter mot heteronormen hotar inte den manliga överordningen och utsätts därför för en 

annan typ av diskriminering (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Heteronormativiteten tas ofta för given hos heterosexuella, och därför syns den inte lika väl 

för den gruppen. Detta medför att heterosexuella har svårare att lägga märke till 

diskrimineringen av homo- och bisexuella. Heteronormativitet kan ibland förknippas med 

homofobi, vilket innebär en rädsla för, eller aversion mot homosexuella. Homofobi har som 

syfte att framhålla maskulinitet, heterosexualitet och könsroller. Dessa negativa attityder 

uppstår i mötet mellan heterosexuella och homo- och bisexuella (Socialstyrelsen, 2008). 

Att komma ut 

Begreppet ”komma ut” är av stor vikt för skapande av identitet hos icke-heterosexuella och 

kan sägas ha två betydelser. Först och främst handlar det om att bli medveten om sin 

sexuella läggning och sexuella identitet. Begreppet beskriver en process, den så kallade 

komma ut-processen, där den sanna sexuella identiteten framkommer och personen kan 

göra sig av med en felaktig heterosexuell identitet. Den andra aspekten av att komma ut 

handlar om att vara öppen med sin sexuella läggning och att berätta för andra. Här 

förekommer situationer där personen introducerar och namnger sin sexuella identitet inför 

omgivningen (Lundahl, 1998, s. 21). 

 

Lindholm (2003, ss. 10-17) väljer att använda uttrycket att leva öppet istället för att 

komma ut och författaren menar att trots att samhället blivit mer tolerant vad gäller 

exempelvis homosexualitet kan ingen leva helt öppet i sin vardag. Detta beror på att det 

alltid finns situationer där den icke-heterosexuella lever ett dubbelliv. Dessa situationer är 

alltid många och heteronormativa eftersom det är svårt att bli accepterad som icke-

heterosexuell i ett samhälle som bygger på heteronormativitet. Vidare menar Lindholm 

(2003, s.15) att öppenheten är något tillfälligt och inte något beständigt. Att vara öppen är 

en handling som måste utföras om och om igen i olika typer av situationer.    

Upplevelser av bemötande i vården 

I en svensk studie berättade 27 homosexuella kvinnor och män i åldrarna 23-65 år om 

upplevelser och händelser i samband med sjukhusvård i Sverige. Många kände osäkerhet 

inför att berätta om sin sexuella läggning för vårdpersonal eftersom de inte visste hur 
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personalen skulle reagera. Några deltagare berättade att de hade upplevt att vissa i 

personalen såg homosexualitet som onormalt och sjukligt, men många ansåg att yngre 

personal, särskilt kvinnor, var mer öppensinniga (Röndahl, 2009). 

 

Röndahl, Innala och Carlsson (2006) undersökte homosexuella patienters erfarenheter av 

kommunikation med sjuksköterskor. Det visade sig att heteronormativitet kommuniceras 

direkt i väntrummen genom broschyrer och informationsmaterial samt genom hur 

personalen ställde frågor om civilstånd. När kvinnliga deltagare berättade att de var sambo, 

frågade sjuksköterskan efter ”hans” namn, eller ”hennes” namn hos manliga deltagare. 

Sjuksköterskor reagerade med förvåning på det svar de fick och vissa sjuksköterskor 

upprepade frågan när de fick reda på att patientens sambo var av samma kön.  

Vidare beskrev deltagarna att de ofta mötte vårdpersonal som var rädda för att bete sig på 

fel sätt mot homosexuella, och att detta orsakade stor osäkerhet hos både patient och 

personal.  Även partners till homosexuella beskrev erfarenheter av negativ kommunikation 

där de kände sig icke accepterade, exkluderade och försummade av sjuksköterskor. 

Äldre HBT-personer 

Det är svårt att med säkerhet säga hur många äldre homo- eller bisexuella personer det 

finns i Sverige. Om man antar att cirka 5 % av befolkningen är homo- eller bisexuella skulle 

det innebära att 80 000 äldre personer tillhör gruppen (Socialstyrelsen, 2008).  

I en kvantitativ studie undersöktes psykisk hälsa hos 416 homo- och bisexuella i åldrarna 

60 till 91 år. Majoriteten av informanterna sade att de var glada att de var homo- och 

bisexuella, medan 8 % hade känt sig deprimerade på grund av sin sexuella läggning. Av 

deltagarna uppgav 9 % att de gått i rådgivning för att bli av med sina känslor för det egna 

könet, och 17 % indikerade att de önskade att de vore heterosexuella. En stor del av 

deltagarna (56 %) rapporterade liten kontakt med andra homo- och bisexuella. De äldre 

som uppgav sämre psykisk hälsa rapporterade fler självmordstankar relaterat till sin 

sexuella läggning. De hade även lägre självkänsla och mer negativ syn på sin sexuella 

läggning (D’Augelli, Grossman, Hershberger & O’Connell, 2001). 

 

Addis, Davies, Greene, MacBride-Stewart och Shepherd (2009) sammanställde resultat 

från flera studier som fokuserade på vuxna och äldre HBT-personer. Resultaten visade 

bland annat att äldre HBT-personer väntar längre med att söka vård och flytta till 
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äldreboende. En majoritet av informanterna trodde inte att de hade samma tillträde till 

vård och omsorg som heterosexuella. Hälften av dessa trodde att de skulle bli tvungna att 

dölja sin läggning på ett boende. 

Motiv  

Under grundutbildningen till sjuksköterska har ämnen som sexualitet och sexuell läggning 

inte berörts nämnvärt, något författarna ser som en brist. I utbildningen har stort fokus 

legat på äldres sjukdomar och livsvillkor, men ämnet HBT har aldrig lyfts och diskuterats i 

dessa sammanhang. Med tidigare forskning som grund kan konstateras att det finns 

kunskapsluckor hos vårdpersonal om HBT-frågor och om bemötande av icke-

heterosexuella. Forskningen visar även att icke-heterosexuella patienter har negativa 

erfarenheter av bemötande inom vården. Enligt Socialstyrelsen (2008) omfattar den 

forskning om äldre som bedrivs på universitet och högskolor sällan HBT, och forskning 

som finns om HBT lägger inte ofta fokus på äldres situation. Därför gjordes en 

litteraturstudie för att ta reda på mer om äldre icke-heterosexuella personer och på så sätt 

belysa att de finns. 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att vara äldre och icke-

heterosexuell. 

Frågeställningar 

 Hur upplever äldre icke-heterosexuella sin situation? 

 Vilka erfarenheter har äldre icke-heterosexuella av att vara öppna med sin sexuella 

läggning? 

 Vilka upplevelser har äldre icke-heterosexuella av bemötande i vården? 

 Vilka önskningar och behov har äldre icke-heterosexuella? 
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Metod 

Sökmetoder 

Den litteratur som använts i uppsatsen är vetenskapliga artiklar. Litteratursökning pågick 

mellan 09-10-29 och 09-11-30 i databaserna CINAHL, PsychINFO och PubMed. Sökord 

kombinerades med hjälp av den booleska operatorn AND. De sökord som användes var: 

homosexual*, lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT, sexual identity, non-

heterosexual, experience*, nursing, elderly, older, aged, qualitative (Bilaga 2). 

 

Manuella sökningar gjordes via ”related articles” vilket gav två artiklar, samt genom funna 

artiklars referenslistor vilket gav fem artiklar. De manuella sökningarna samt ett urval av 

de andra sökningarna presenteras i bilaga 2. Eftersom ett antal olika begrepp med koppling 

till sexualitet nämns i denna litteraturstudie har några av de viktigaste definierats för att 

underlätta förståelsen av texten (Bilaga 1). 

Inklusionskriterier 

Personer över 50 år, homosexuella, bisexuella och/eller transpersoner, olika upplevelser 

såsom att vara öppen med sin sexualitet och möten med vården, publiceringsår 1995-2009, 

kvalitativa artiklar på engelska eller svenska, artiklar med abstract.  

Exklusionskriterier 

Somatiska och psykiska sjukdomar, sexuellt risktagande, studier gjorda på vårdpersonal, 

artiklar som inte finns i full text, ej granskade artiklar, kvantitativa artiklar.  

Urval 

Urvalet skedde i två steg (Jfr Forsberg & Wengström, 2008, s. 90). I steg 1 valdes relevanta 

artikeltitlar ut och därefter lästes abstracts. Utifrån abstracts valdes artiklar ut som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Första steget resulterade i elva artiklar. I steg 2 lästes de 

elva artiklarna och en kvalitetsgranskning gjordes enligt Forsberg & Wengströms (2008, s. 

206-210) checklista för granskning av kvalitativa artiklar. Efter steg 2 återstod åtta artiklar 

som inkluderades i resultatet (Bilaga 3).  

 

Kvalitetsgranskningen genomfördes först enskilt och sedan sammanfördes de båda 

författarnas tolkningar. Denna metod ger enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 
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83) mer tyngd åt granskningen. Efter kvalitetsbedömningen tilldelades artiklarna betyget 

god eller medel. Enligt Willman et al. (2006, s. 97) har en kvalitativ studie hög kvalitet om 

sammanhanget är klart definierat, frågeställningen är tydlig och om metoden är väl 

beskriven. En kvalitativ studie har låg kvalitet om sammanhanget är oklart, 

frågeställningen är vag och om redovisning av data är osystematisk (Willman et al. 2006, s. 

97).   

Analys 

Analysarbetet har inspirerades av Dahlborg Lyckhage (2006, ss. 144-146). De funna 

artiklarna skrevs ut och lästes i sin helhet med ett öppet sinne för att förstås på ett 

övergripande sätt. Därefter markerades de delar i artiklarna som svarade mot 

litteraturstudiens frågeställningar och syfte. De markerade delarna överfördes till ett 

separat dokument. Efter upprepade genomläsningar, analys och diskussion av innehållet 

kunde insamlad data grupperas i olika kategorier. Efter ytterligare analys ordnades data 

under respektive kategori i subkategorier. Därefter slogs kategorier som liknade varandra 

ihop, för att slutligen sammanfattas i löpande text vilket utgör litteraturstudiens resultat. 

Under detta sista steg jämfördes texten mot det faktiska innehållet i artiklarna för en 

försäkran om överensstämmelse. 
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Resultat 

Resultatet sammanställdes i fem kategorier och 16 subkategorier, se Tabell 3. 

    Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Upplevelser relaterade till familje- och 

relationsliv 
 

Vald familj  

Biologisk familj  

Samkönade förhållanden och jämlikhet  

Partners  

Upplevelsen av stöd och delaktighet Vänner och HBT-grupper  

Inre styrka 

Stöd i händelse av sjukdom 

Upplevelsen av diskriminering Ålderism – mer eller mindre 

Lagliga rättigheter 

Bemötande i vården 

Homofobi och acceptans 

Upplevelser relaterade till sexuell 

identitet 

Att vara öppen eller inte 

Osynlighet och dubbel identitet 

Upplevelsen av att bli äldre Tillfredställelse i livet 

Mer eller mindre medveten om 

åldrandeprocessen 

Planering för hög ålder och framtida vård 

 

Upplevelser relaterade till familje- och relationsliv 

Vald familj 

Att omdefiniera innebörden av ”familj” var något som flera deltagare hade gjort. Den valda 

familjen kunde bestå av vänner samt nuvarande såväl som före detta partners (Heaphy, 

2009; Jones & Nystrom, 2002). Att ha en vald familj innebar för dem som förlorat sin 

biologiska familj på grund av sin sexuella läggning att de ändå hade en familj att 

exempelvis fira högtider med, trots att de inte var släkt med varandra. Nästan alla hade en 

vald familj och det var inte ovanligt att delar av den biologiska familjen inkluderades. 

Deltagare ansåg att den vedertagna definitionen av familj var för snäv vilket innebar att 

alltför många exkluderades ur gemenskapen en familj kunde ge (Jones & Nystrom, 2002).  
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Biologisk familj 

Den biologiska familjen var viktig för många deltagare men för dem som inte kommit ut var 

det svårt att uppleva känslomässig närhet till sina familjemedlemmar. De som hade tagit 

steget och kommit ut för sin familj, och blivit accepterade, ansåg att stödet de fick från sina 

familjer var extremt viktigt för välbefinnandet (Orel, 2004). Trots att vissa var fjärmade 

från sina biologiska familjer kände samtliga ett känslomässigt band till familjerna. Många 

berättade även att familjen med tiden börjat acceptera deras sexuella läggning och 

eventuella partners (Jones & Nystrom, 2002). Flera deltagare hade tidigare levt i 

heterosexuella förhållanden och många hade både barn och barnbarn. Flera av dem hade 

kommit ut även för sina barnbarn vilket upplevts som positivt (Orel, 2004). 

Samkönade förhållanden och jämlikhet 

Många deltagare, särskilt kvinnor som varit gifta med män och de som var engagerade i 

feministiska frågor, ansåg att det i samkönade förhållanden fanns större möjligheter till 

ömsesidighet, känslomässig tillfredsställelse och att förhandla om rollerna i förhållandet. 

Icke-heterosexuella förhållanden beskrevs till stor del som vänskaper. Många deltagare 

levde i traditionellt monogama parförhållanden medan andra ansåg sig vara mer fria och 

hade sexuellt och emotionellt öppna förhållanden (Heaphy, 2009). Framförallt äldre män 

var mer dominanta i sina förhållanden. Detta associerades med att de i många fall varit 

gifta och fått barn vilket gjorde att de tagit på sig rollen som dominant för att sedan 

fortsätta med detta (Heaphy, Yip & Thompson, 2004). 

      

Partners 

Deltagarna i Heaphys (2009) studie värderade relationsliv högt. En relation var dock inte 

alltid enkelt att få och med åldern blev det allt svårare att hitta en partner. Av de som levde 

ensamma var det långt ifrån alla som hade gjort ett aktivt val att inte leva i ett förhållande. 

Många av de äldre männen berättade att de gärna ville ha en yngre man men menade att de 

äldre sällan sågs som intressanta av de yngre. Några manliga deltagare nämnde internet 

som ett sätt att träffa andra män, både för att få sex och närhet men även som en möjlighet 

att träffa en partner. Några deltagare ansåg dock att tvåsamhet utgjorde en grundval för 

den heterosexistiska ideologin och ställde sig negativa till detta (Heaphy, 2009).  

De som inte hade kommit ut för sin biologiska familj, vänner eller på arbetet beskrev 

svårigheterna de mötte när en partner eller medlem ut den valda familjen gått bort. Ingen 
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visste vem personen i fråga var eller hur viktig han eller hon var för deltagaren och därför 

kunde deltagaren inte visa sin sorg eller prata om det som hänt. Detta kändes som ett svek 

mot den bortgångne (Orel, 2004).  

 

Upplevelsen av stöd och delaktighet 

Vänner och HBT-grupper 

Vänskap sågs som lika viktigt, och ibland viktigare, än relationer med en partner eller till 

en släkting (Heaphy, 2009). De främsta källorna till stöd var vald eller biologisk familj och 

vänner (Jones & Nystrom, 2002).  

 

Att vara en del av HBT-samhället ansågs viktigt och många deltagare bejakade stämningen 

i dessa olika grupper som gjort att de nu kunde känna sig bekväma med sin sexualitet 

(Heaphy et al., 2004; Langley, 2001; Orel, 2004). Även deltagande i grupper som inte 

uttryckligen var riktade till HBT-personer ansågs vara en källa till stöd och kontakt. 

Grupper för daglig verksamhet där icke-heterosexuella accepterades var något som 

efterlystes, snarare än verksamheter för enbart icke-heterosexuella (Jones & Nystrom, 

2002; Orel, 2004). 

Inre styrka 

Styrka som kom inifrån var ofta viktigare än det stöd som kom från familj och vänner 

(Jones & Nystrom, 2002). Majoriteten av deltagarna såg sig själva som kapabla att hantera 

olika utmaningar som åldrandet kan medföra. Att komma ut hade förberett dem för 

påfrestningar som exempelvis förluster. Detta associerades med på vilket sätt deltagarna 

lyckats hantera förlusterna de upplevt i samband med att de kommit ut (Orel, 2004). 

 

Att inte leva öppet med sin sexualitet blev för flera deltagare en sorts överlevnadsstrategi. 

Att hantera motgångar och förändringar samt förmågan att ta vara på sig själv var sådant 

som deltagarna lärt sig till följd av diskriminering. Förmågan att återhämta och anpassa sig 

var något som hade följt deltagarna genom livet. Även om deltagarna inte litade på 

samhällets service, hade de en unik förmåga att ta hand om sig själva och varandra 

(Brotman, Ryan & Cormier, 2003).  
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Stöd i händelse av sjukdom 

På frågan om vem som skulle hjälpa till att vårda dem när de blev sjuka svarade 

majoriteten i en engelsk studie att de önskade att sjukvården och partners skulle göra detta. 

De flesta ansåg dock att det inte fanns någon garanti för att partnern skulle ha möjlighet att 

vårda dem i hemmet. Många deltagare kände sig även osäkra på hur pass mycket deras 

partners kunde förväntas vårda dem. Dessutom ansåg de flesta att de inte kunde begära att 

partners skulle ge upp sina egna liv för att vårda den sjuke, samt att de flesta inte hade råd 

att göra det. Äldre icke-heterosexuella som inte hade någon partner kände rädsla över att 

inte veta vem som skulle hjälpa dem när de behövde vård (Heaphy et al., 2004). Vid ett 

eventuellt långvarigt vårdbehov uttryckte både de med och de utan partner att de inte 

förväntade sig någon närmare hjälp från släktingar, samt att be om hjälp var för mycket 

begärt av vänner. Däremot visade det sig att just vänner kunde vara en oväntad källa till 

hjälp och vård (Heaphy et al., 2003). 

 

Upplevelsen av diskriminering  

Ålderism – mer eller mindre 

Ålderism upplevdes av deltagare i flera studier (Brotman et al., 2003; Heaphy, 2009., 

Heaphy et al., 2004; Hughes, 2007; Jones & Nystrom, 2002). Ålderism var mindre 

förekommande i lesbiska kretsar (Heaphy, 2009; Heaphy et al., 2004) och mer 

förekommande bland homosexuella män (Hughes, 2007). Denna uppfattning hos 

deltagarna ansågs bero på att ungdomlighet och skönhet var mindre viktigt bland lesbiska 

än bland homosexuella män och heterosexuella (Heaphy, 2009; Heaphy et al., 2004). 

Deltagare ansåg att den ungdomscentrerade kulturen i HBT-världen utgjorde en stor 

svårighet för seniorer och uttryckte det som att äldre icke-heterosexuella inte kan relatera 

till det ungdomliga samhället. Flera deltagare menade att ålderismen gör det svårt för äldre 

personer att känna tillhörighet (Brotman et al., 2003). 

Lagliga rättigheter 

I en engelsk och en amerikansk studie uttryckte icke-heterosesxuella att de kände att de 

inte hade samma rättigheter i samhället som heterosexuella (Heaphy et al., 2003; Orel, 

2004). I en studie lyftes framför allt problemet att samkönade par inte hade samma 

rättigheter som gifta heterosexuella. Det framkom att alla samkönade par i studien varit 

tvungna att göra speciella uppgörelser för att få samma rättigheter som heterosexuella 
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makar. Dessa rättigheter kunde exempelvis röra pension, arv och beslutstagande rörande 

begravning eller kremering. Några deltagare uttryckte att de samtidigt som de sörjde en 

bortgången partner varit tvungna att kämpa för att behålla gemensamt ägda tillhörigheter 

(Orel, 2004). Äldre icke-heterosexuella upplevde även att de hade bristande kunskaper om 

vilka rättigheter de hade eller vilka lagliga avtal som behövdes för att skydda ett 

förhållande. Både män och kvinnor menade att de inte hade en aning om var de skulle 

kunna få råd om lagliga rättigheter (Langley, 2001; Orel, 2004). 

Bemötande i vården 

Upplevelsen av diskriminering i möte med vården delades av många äldre icke-

heterosexuella (Orel, 2004; Hughes, 2007). Hughes (2007) studie handlade om att 

deltagare upplevt homofobi eller varit med om sexistiska incidenter i samband med vård 

och detta var något som kunde leda till en ovilja att söka vård. Vissa deltagare hade upplevt 

en mer indirekt diskriminering i form av heteronormativitet. Det fanns erfarenheter av 

klumpighet i dokumentation, ointresse för homosexuella relationer samt bristande förmåga 

att se samkönade partners som anhöriga. Deltagare hade upplevt det som mycket 

besvärande att behöva förklara olika omständigheter inför vårdpersonal. 

 

Hälften av deltagarna i studien av Orel (2004) hade blivit hindrade från att besöka sin 

partner på sjukhus. Dessa äldre icke-heterosexuella hade dock inte varit öppna med sin 

sexuella läggning inför vårdpersonalen. Bland de som inte kommit ut inför vårdpersonal 

var frustration stor. Vanmakten bottnade i att deltagarna upplevt att läkare tog 

heterosexualitet för givet exempelvis när sexuella problem diskuterades. Hälften av 

deltagarna upplevde även att deras läkare aldrig tog upp ämnen såsom sexuell aktivitet.  

Upplevelsen var mer positiv från en äldre som vågat komma ut inför sin läkare. Bland 

annat upplevde deltagaren då att partnern blev mer inkluderad i vården (Orel, 2004).  

Homofobi och acceptans 

I en kanadensisk studie visade det sig att äldre icke-heterosexuella upplevde 

marginalisering i alla aspekter av det sociala och politiska livet. Deltagarna hävdade att 

detta kunde vara ett resultat av livslångt förtryck. Äldre icke-heterosexuella som upplevt 

stigmatisering innan homofrigörelsen var fortfarande försiktiga på grund av att de trodde 

att samhällets attityder idag fortfarande kunde vara negativa. Trots att många deltagare 

ansåg att attityder gentemot icke-heterosexuella hade förändrats de senaste åren i Kanada 
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berättade flera personer om incidenter av öppen homofobi riktad mot äldre homosexuella 

(Brotman et al., 2003). Diskriminering sågs som det största problemet för homosexuella 

personer. Deltagarna uttryckte en önskan om att bli accepterade som ”vanliga” människor 

(Langley, 2001). Även när deltagare visades acceptans, upplevde de den som tillfällig och 

beroende på om de förde sig på ett ”respektabelt” och heterosexuellt vis (Heaphy et al., 

2004).    

 

Upplevelser relaterade till sexuell identitet 

Att vara öppen eller inte 

För att hantera diskrimineringen som upplevts genom åren hade många äldre icke-

heterosexuella valt att dölja sin sexuella läggning (Brotman et al., 2003; Heaphy et al., 

2003; Jones & Nystrom, 2002). Detta kunde ske genom att undvika att berätta om sin 

läggning, att inte identifiera sin partner inför andra, att inte kännas vid HBT-kretsar samt 

genom att helt enkelt undvika olika typer av service i samhället såsom sjukvård. Det fanns 

exempel där deltagare eller deras icke-heterosexuella bekanta bytt till sin partners 

efternamn för att de skulle antas vara syskon (Brotman et al., 2003; Langley, 2001).  

 

I studien av Langley (2001) var det vanligt förekommande bland deltagare att vilja 

uppfattas som heterosexuell. Detta definierades som det beteende hos icke-heterosexuella 

som gjorde att de av andra antogs vara heterosexuella. Att uppfattas som heterosexuell eller 

att vara ”i garderoben” medförde att deltagarna förnekade sitt sanna jag och inte heller 

kändes vid sin partner i situationer där de var rädda för att utsättas för diskriminering. 

 

Konsekvenserna av att leva öppet som icke-heterosexuell hade för vissa deltagare kommit 

att innebära att de förlorat kontakten med sina biologiska familjer och vänner (Heaphy, 

2009; Langley, 2001). Andra hade valt att försaka ett öppet liv av rädsla för att förlora sin 

familj. Det fanns även de som inte tydligt avslöjade sin läggning, utan snarare antog att 

andra var medvetna om den. Några valde att aldrig avslöja sin sexuella läggning inför 

exempelvis vårdpersonal eftersom detta ansågs vara något privat. Andra påpekade ofta 

inför vårdpersonal att de inte var heterosexuella för att undvika missförstånd (Heaphy, 

2009; Heaphy et al., 2004; Hughes, 2007). 
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Att gång på gång avslöja sin sexuella läggning kunde vara påfrestande men ibland 

nödvändigt. Deltagare önskade att personal inom exempelvis vården ansträngde sig för att 

underlätta sådana situationer, exempelvis genom att fråga försiktigt, använda ett 

inkluderande ordval och bygga upp ett förtroende (Hughes, 2007).   

Osynlighet och dubbel identitet 

Att åldras var något som i sig kunde dölja den sexuella läggningen eller ett homosexuellt 

förhållande. Deltagare ansåg att eftersom de var äldre var det ingen som lade märke till 

dem. Äldre människor i allmänhet ansågs av deltagarna vara osynliga (Heaphy et al., 

2004).  

 

Många äldre icke-heterosexuella hade en dubbel identitet med en offentlig och en privat 

del. Detta förklarades med att de inte ville uppleva diskriminering. Flera hade levt i 

heterosexuella förhållanden trots att de kommit ut för sig själva redan i unga år. De hade 

låtsats vara heterosexuella och ständigt varit på sin vakt för att inte råka avslöja sig. En 

positiv aspekt av detta tudelade liv var enligt vissa de barn de fått (Langley, 2001).  

 

Upplevelsen av att bli äldre 

Tillfredställelse i livet 

I Jones och Nystroms (2002) studie rapporterade kvinnorna att de trots osynlighet 

upplevde stor tillfredställelse och självständighet samt att de hade högt självförtroende. 

Detta grundade sig i en stolthet över att ha klarat av ett arbete och att de fostrat sina barn. 

De kände sig nöjda med livet och sin sexuella läggning (Jones & Nystrom, 2002). Många 

icke-heterosexuella var även glada att använda orden ”lesbisk” eller ”gay” om sig själva 

(Hughes, 2007). I studien av Heaphy et al. (2004) betonade deltagare vikten av 

självständighet, oavsett om de var i en relation eller inte. Självständigheten grundade sig i 

att de tidigare varit självförsörjande samt att de tagit hand om hushåll och barn. 

 

Mer eller mindre medveten om åldrandeprocessen 

Att vara icke-heterosexuell kunde för vissa personer innebära att de var mindre medvetna 

om åldrandeprocessen. Kvinnor menade att ungdomlighet var ett mindre problem i 

lesbiska kretsar än vad det var för heterosexuella kvinnor och några män tyckte att de 

kunde känna sig yngre utanför den heterosexuella världen. Däremot menade andra män att 
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den ungdomsorienterade icke-heterosexuella kulturen gjorde dem mer medvetna om 

åldrandet (Heaphy et al., 2003, 2004). 

Planering för hög ålder och framtida vård 

Det var vanligt bland deltagare i en engelsk studie att skjuta på planeringen för äldre dagar 

på grund av rädsla (Heaphy et al., 2004). Ängslan inför vem som skulle ta hand om dem i 

framtiden var särskilt tydlig hos personer utan partner och äldre män utan barn (Heaphy, 

2009; Orel, 2004). För de som hade råd fanns större möjligheter att välja ett vårdalternativ 

som passade dem bäst. För de som inte hade råd återstod statlig vård som det enda 

alternativet (Heaphy, 2009). Många såg statlig vård, som sjukhem och hemhjälp, som 

omöjliga alternativ eftersom det fanns en rädsla för diskriminering (Orel, 2004; Langley, 

2001). De äldre var även rädda för att deras värdighet och identitet inte skulle bevaras i ett 

sådant sammanhang (Heaphy, 2009; Heaphy et al., 2004). I studien av Brotman et al. 

(2003) visade det sig att äldre icke-heterosexuella upplever ängslan inför att i framtiden 

behöva förlita sig på eventuellt intoleranta institutioner i händelse av försämrad hälsa. 

Rädslan var stor inför att behöva gömma sig, förlora vänner och partners samt att tappa sin 

makt (Brotman et al., 2003).  

 

Många äldre menade att de kunde tänka sig att i framtiden flytta till ett särskilt HBT-

äldreboende där de kunde stötta varandra och där även personalen var icke-heterosexuell. 

Däremot ansåg de flesta av deltagarna att det skulle räcka med ett äldreboende som var 

accepterande. Anledningarna till att många kunde tänka sig att flytta till ett HBT-

äldreboende var möjligheterna till att finna en partner, att få känna sig ”som en familj” och 

att känna sig trygg. Dock kände ingen av deltagarna till något HBT-äldreboende i området 

där de bodde (Jones & Nystrom, 2002; Orel, 2004). 

Äldre lesbiska kvinnor såg både positivt och negativt på framtiden. Oron handlade om 

ekonomisk trygghet, sjukdom, att viktiga partners och vänner skulle gå bort i framtiden 

samt hur de skulle kunna fortsätta ha kontroll över sitt och sin partners liv. Det hoppfulla 

handlade om att de skulle kunna ha ett stödjande socialt nätverk medan de åldrades 

(Nystrom & Jones, 2002). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att vara äldre och icke-

heterosexuell. Resultatet visade att det fanns en stor komplexitet i hur äldre icke-

heterosexuella upplevde sin situation. Önskan om att inte leva som singel var stark hos 

majoriteten av deltagarna men många upplevde att svårigheterna med att finna en partner 

blev större med åldern. Något som framkom tydligt i resultatet var äldre icke-

heterosexuellas upplevelse av och rädsla för diskriminering. Flera deltagare i studierna 

kände sig dåligt bemötta i vården samt upplevde att de inte hade samma lagliga rättigheter 

som heterosexuella. Det fanns stora variationer i att vara öppen med sin läggning eller inte. 

Vissa icke-heterosexuella valde att medvetet dölja sin sexuella läggning av rädsla för 

negativa attityder. Andra levde öppet med sin sexuella identitet. Överlag upplevde många 

deltagare ett gott självförtroende samt att de var nöjda med livet. I resultatdiskussionen har 

störst fokus lagts vid de fenomen som är mest kopplade till vård och omvårdnad. 

 

Det visade sig i denna litteraturstudie att många äldre icke-heterosexuella drar sig för att 

söka vård, äldreboende och hemtjänst av rädsla för diskriminering. Rädslan för negativa 

attityder är alltså så stark att många äldre kanske inte kan få den vård de behöver. Detta 

kan ses som en form av indirekt exkludering ur vården, där äldre icke-heterosexuella inte 

får samma möjligheter till vård som heterosexuella. Butler (2004) menar att man kan se på 

äldre HBT-personer som att de är ”dubbelt gömda” och att de är ”osynliga i en 

minoritetsgrupp som redan är osynlig”. Därför anser författarna av denna litteraturstudie 

att ett synliggörande av äldre icke-heterosexuella är absolut nödvändigt. Detta 

synliggörande kan exempelvis ske genom att vårdpersonal ställer frågor på ett sätt som 

möjliggör för patienten att vara öppen, det vill säga att inte ta heterosexualitet för givet. 

 

Huruvida äldre icke-heterosexuella hade kommit ut eller inte varierade. Detta skulle kunna 

förklaras med en studie som visar att icke-heterosexuella som kom ut innan 

homofrigörelsen under 1960–70-talet var mer benägna att på äldre dagar se 

homosexualitet som stigma och något som helst inte skulle erkännas inför sig själv och 

omgivningen. De som kom ut under homofrigörelsen fick en mer positiv bild av sin sexuella 

läggning och såg homosexualitet som en del av livet. Detta hade att göra med att 
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homofrigörelsen tog avstånd från stigmatisering och såg homosexualitet som något 

politiskt och viktigt (Rosenfeld, 1999). I vilken uträckning äldre icke-heterosexuella vill 

vara öppna med sin sexuella läggning eller inte skulle alltså kunna ha att göra med när i 

historien de identifierade sig som icke-heterosexuella. 

 

Resultat grundade på utländska studier kan diskuteras. Ett exempel är den amerikanska 

studien (Jones & Nystrom, 2002) där deltagare upplevt direkt diskriminering i många 

aspekter av livet. Möjligen förekommer inte denna typ av diskriminering i samma 

utsträckning i Sverige, utan är då av en mer indirekt art. Detta kan förklaras med att kultur 

och lagstiftning skiljer sig åt mellan USA och Sverige samt att religion och olika 

trosuppfattningar kan antas ha större inflytande hos amerikaner än hos svenskar vilket 

skulle kunna öka diskrimineringen. Därmed kan resultaten, som tidigare nämnts, inte 

sägas vara helt autentiska med svenska förhållanden. 

 

I en studie som utfördes i Australien analyserades broschyrer om olika äldreboenden 

utgivna av dess företrädare. Resultaten visade att äldres sexualitet generellt helt 

utelämnades i broschyrerna samt att bilderna föreställde heterosexuella par. Ingenstans 

nämndes alternativa sexuella läggningar trots att frågor som kulturella skillnader togs upp 

(Phillips & Marks, 2008). Att inte känna sig accepterad och att behöva dölja sidor av sig 

själv visade sig i denna litteraturstudie vara vanligt förekommande bland äldre icke-

heterosexuella. Att då mötas av heteronormativa budskap i information och broschyrer 

bidrar ytterligare till att osynliggöra gruppen icke-heterosexuella. Författarna tror att det 

kan behövas förbättringar när det gäller vad som kommuniceras i bland annat väntrum. Ett 

exempel på detta kan vara skyltar på avdelningar (exempelvis kvinnokliniken) som säger 

att enbart man och barn får besöka en kvinnlig patient. Ett sådant budskap förutsätter 

heterosexualitet och kan leda till att en eventuell partner av kvinnligt kön känner sig 

exkluderad och besvärad av att behöva förklara vem hon är. 

 

Resultaten i denna litteraturstudie visade att äldre homo- och bisexuella ofta hade en vald 

familj som bestod av vänner. I en studie av Beeler, Rawls, Herdt och Cohler (1999) 

framkom att 89 % av deltagarna hade åtminstone tre vänner som de kunde vända sig till för 

att få känslomässigt stöd och råd vid problem. 60 % av informanterna hade sex eller fler 

vänner att vända sig till. Många deltagare angav att de hade en vald familj (68 %). Detta 
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kan vara av stor betydelse för vårdpersonal att känna till då äldre icke-heterosexuella 

uppenbarligen kan finna andra källor till stöd än hos sjukvård och biologisk familj. I 

praktiken kan detta innebära att den nämnda gruppen vänder sig till sina vänner istället för 

exempelvis en sjuksköterska i tider av kris då sjukvård eventuellt skulle kunna vara till 

hjälp. En annan aspekt av det hela är att det för sjuksköterskan kan vara viktigt att känna 

till att en medföljande vän till en patient i själva verket kanske är den viktigaste personen i 

patientens liv.   

 

I denna litteraturstudie framkom att många äldre icke-heterosexuella gärna skulle bo på ett 

särskilt HBT-äldreboende. Diskussionen kring HBT-äldreboenden har även förts i Sverige. 

Socialstyrelsen (2008) menar att det i Sverige finns homo- och bisexuella som önskar ett 

äldreboende speciellt anpassat för dem. Det är värt att notera att i denna litteraturstudie 

framkom att äldre anser att det skulle räcka att vanliga äldreboenden var accepterande. 

Fördelarna med ett HBT-äldreboende skulle kunna vara att icke-heterosexuella då har 

möjligheten att utbyta erfarenheter och stötta varandra, något som också framkom i 

litteraturstudiens resultat. Nackdelar som författarna ser det är att ett HBT-äldreboende 

ytterligare kan bidra till den uppdelning som redan finns i samhället mellan heterosexuella 

och icke-heterosexuella. På sikt tror författarna dock att ökad kunskap och 

attitydförändringar är viktigast för att homo- och bisexuella ska känna sig likvärdigt 

behandlade i vården.  

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient är mycket viktig. Denna relation i 

omvårdnaden bygger på en humanistisk människosyn där värden som omsorg och kärlek 

till medmänniskan är viktig (Kristoffersen & Nortvedt, 2005, s. 137). Författarna menar 

vidare att detta måste visa sig i omvårdnaden av patienten. Med resultaten till denna 

litteraturstudie som grund kan konstateras att god omvårdnad inte alltid upplevs av äldre 

icke-heterosexuella patienter. Rapporter från äldre icke-heterosexuella om rädsla för att 

vara öppen med sin sexuella läggning är något som författarna till denna litteraturstudie 

anser vara mycket alarmerande. Tilläggas bör dock att upplevelsen av gott bemötande hade 

att göra med om den äldre var öppen med sin sexuella läggning eller inte, där öppenhet 

bidrog till att bemötandet upplevdes bättre. 
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Socialstyrelsen (2008) menar att det saknas kunskap om vilken HBT-kompetens personal 

inom vård och omsorg har. Generellt menar Socialstyrelsen att det behövs mer kunskap om 

äldre HBT-personers hälsa och liv. Mer utbildning till vårdpersonal om HBT skulle kunna 

bidra till att fler äldre vågar vara öppna med sin läggning samt att bemötandet skulle kunna 

förbättras. Ämnet HBT bör belysas mer i sjuksköterskeutbildningen, detta för att redan på 

utbildningsnivå ge blivande sjuksköterskor tillräckliga kunskaper om HBT. 

Metoddiskussion 

De funna artiklarna ansågs svara väl mot litteraturstudiens syfte, dock finns risken att 

artiklar som kunnat tillföra något till resultatet missats. Flera artiklar återfanns där titeln 

och abstraktet såg ut att svara väl mot syftet, men tyvärr fanns de artiklarna inte i fulltext. 

Av ekonomiska skäl beställdes inte sådana artiklar. Därmed kan litteraturstudiens 

tillförlitlighet inte helt garanteras då eventuellt betydelsefulla studier inte kunnat 

inkluderas i resultatet.  

 

De databaser som användes bedömdes relevanta för studiens syfte. Två av databaserna är 

vanliga i omvårdnadsforskning (CINAHL och PubMed) medan den tredje har mer 

sociologisk inriktning (PsychINFO). När det gällde begränsningar sattes gränsen för vem 

som räknas som ”äldre” förhållandevis lågt (50 år). Anledningen till detta var att öka 

chanserna att finna relevanta artiklar. Av samma anledning valdes även den väl tilltagna 

begränsningen om publiceringsår (1995-2009). 

 

Sökordet transgender användes eftersom gruppen äldre transpersoner till en början skulle 

inkluderas i litteraturstudien. Inom detta område gav databassökningar tyvärr fruktlösa 

resultat då inga relevanta artiklar återfanns. Denna totala brist på forskning kan författarna 

enbart tolka som att transpersoner är en grupp som inte prioriteras inom forskningen. 

Detta gäller i synnerhet äldre transpersoner och beror troligtvis på att gruppen har låg 

status i samhället och möjligen även lägst status inom gruppen HBT. Författarna ser det 

därför som en brist att inte kunna belysa transpersoner i litteraturstudien. 

 

Då litteratursökningen resulterade i relativt få artiklar kunde inget snävt urval göras. 

Begränsningar såsom publiceringsår och ”peer-reviewed” användes sparsamt för att inte 

riskera att missa betydelsefulla artiklar. Sökningar via ämnesord genomfördes men då 
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dessa inte gav relevanta träffar redovisas inte de sökningarna i tabell. På grund av det låga 

antalet studier inom området beslutades att syftet till litteraturstudien skulle bli relativt 

brett. Författarna har därför valt att ta in tämligen många aspekter i ordet ”upplevelse”. 

Detta sågs som en nödvändighet och en fördel då det berikat resultatet. Överväganden har 

dock gjorts av författarna över vad som kan klassas som ”upplevelse”. 

 

Eftersom svårigheter fanns att finna tillräckligt många kvalitativa studier har artiklar som 

innehåller både en kvantitativ och kvalitativ metod inkluderats. I dessa artiklar har fokus 

lagts på den kvalitativa delen. Artiklarna bedömdes relevanta då den kvalitativa delen är väl 

beskriven i de flesta artiklar. Författarna anser även att en mixad metod oftast medförde en 

kvalitetshöjning av artiklarna då den kvantitativa metoden ansågs öka tillförlitligheten i 

artiklarnas resultat. Nackdelen med mixad metod är att resultat som framkommit ur 

kvantitativ data inte kunnat inkluderas då denna studie är av kvalitativ art. Tre av 

artiklarna (Heaphy, 2009; Heaphy et al., 2003; Heaphy et al., 2004) var baserade på en 

och samma studie men då olika aspekter av resultaten presenterades i artiklarna valdes alla 

tre att inkluderas i denna litteraturstudie. 

 

I flera av artiklarna diskuterades svårigheterna med att nå ut till HBT-populationen. Detta 

kan ha att göra med den rädsla som finns hos vissa icke-heterosexuella för att vara öppna 

med sin sexuella läggning. Detta medför ett stort bortfall vilket kan leda till bias, inte bara i 

de använda studierna, utan även i denna litteratursammanställning.  

 

Samtliga artiklar i litteraturstudien är baserade på studier gjorda utanför Norden. Därför 

anses resultaten inte vara helt överförbara till svenska förhållanden. Eftersom 

litteraturstudien är en kvalitativ sådan kan resultaten inte heller generaliseras. Däremot 

pekar resultaten på upplevelser som tros vara gemensamma eller likartade för många äldre 

icke-heterosexuella.  

 

Artiklarna är översatta från engelska till svenska. Detta innebär en risk för felaktig 

översättning och tolkning. Författarna har därför i sitt metodarbete försökt arbeta objektivt 

och noggrant samt kontinuerligt jämfört litteraturstudiens resultat med artiklarnas för att 

försäkra sig om god trovärdighet. 
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Av de funna artiklarna diskuterade tre av dem etiska överväganden. Det framgick inte om 

någon artikel genomgått etisk granskning. Kvaliteten på artiklarna hade ytterligare höjts 

om fler diskuterat etiska aspekter. Vid presentation och diskussion av resultaten är det av 

stor vikt att uttrycka sig i korrekta ordalag för att undvika missförstånd eller att framstå 

som nedvärderande mot den berörda gruppen.  

 

Denna litteraturstudie kan ha stor betydelse för omvårdnad då ämnet HBT generellt sett är 

lite beforskat. Resultaten kommer förhoppningsvis att leda till en ökad kunskap om HBT-

frågor och större förståelse för äldre icke-heterosexuella personer. Förhoppningen är att 

detta kommer göra att sjuksköterskor och annan vårdpersonal på ett bättre sätt kan 

bemöta den nämnda gruppen och se till deras specifika behov.  

 

Vidare forskning behövs för att kartlägga äldre HBT-personer och deras livsvillkor. Främst 

behövs mer forskning om äldre transpersoner då deras upplevelser till synes inte är 

studerade och då transpersoner kan anses vara en förbisedd grupp i samhället. Även 

studier kring vårdpersonals attityder och kunskaper om äldre HBT-personer vore önskvärt. 
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*Artiklar som ingår i resultatdelen.

http://www.euro.who.int/document/e74558.pdf


 

Definitioner           Bilaga 1 

 

Icke-heterosexuell Med icke-heterosexuell avses här homo- och bisexuella personer. 

Sexuell läggning Till sexuell läggning räknas homosexualitet, bisexualitet och 

heterosexualitet (Strassel, 2008). 

HBT Förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner (RFSL, 

2008, s. 5). 

LGBT Ett engelskt begrepp som står för lesbian, gay, bisexual, transgender 

(RFSL, 2008, s. 5). 

Homosexualitet Förmågan att förälska sig i och/eller vara sexuellt attraherad av 

personer av samma kön som det egna (RFSL, 2008, s. 5).  

Bisexualitet Förmågan att bli sexuellt attraherad och/eller förälskad i en person 

oavsett kön (RFSL, 2008, s. 5). 

Heterosexuell Person som är sexuellt intresserad av personer av motsatt kön 

(Nationalencyklopedin, 2009). 

Transperson Ett samlingsnamn som innefattar individers könsuttryck, könsidentitet 

och är ofta en upplevelse av att inte tillhöra det kön man föddes med 

(RFSL, 2008, s. 5). 

Lesbisk Homosexuell kvinna (Tönnies, 2009).  

Att ”komma ut” Beskriver en process där den sanna sexuella identiteten framkommer 

och personen kan göra sig av med en felaktig heterosexuell identitet 

(Lundahl, 1998, s. 21). 

 

 



 

 

Tabell 1. Sökmetod           Bilaga 2 

 

Databas Sökord och söktyp Begränsningar Antal 

träffar 

Valda artiklar 

CINAHL 

 

Sexual identity AND 

aged 

 

Fritext. 

Peer-reviewed, 

Publication year from 

1995 to 2009 

 

63 0 

 

CINAHL 

 

Homosexual* AND 

elderly 

 

Fritext. 

 14 

 

0 

PsychINFO Lesbian AND Gay 

AND Elderly AND 

Experiences 

 

Fritext. 

Peer-Reviewed Journals 

only, Published from 

1995 to 2009 

1 0 

PsychINFO Non-heterosexual AND 

Old* 

 

Fritext. 

Peer-Reviewed Journals 

only, Published from 

1995 to 2009 

38 0 

PsychINFO 

 

Sexual identity AND 

aged AND 

experiences 

 

Fritext. 

Peer-Reviewed Journals 

only, 

Published from 1995 to 

2009 

83 

 

1 

 

Hughes (2007). 

 

PsychINFO 

 

Sexual identity 

AND aged 

 

Fritext. 

Peer-Reviewed Journals 

only, 

Published from 1995 to 

2009 

381 

 

0 

PubMed Transgender 

AND qualitative AND 

elderly 

 

Fritext. 

Publication date 1995 to 

present 

10 0 

PubMed GLBT AND health 

 

 

Fritext. 

 16 1** 

 

Brotman, Ryan & 

Cormier (2003). 

PubMed Homosexuality 

AND older AND nursing 

 

Fritext. 

 21 1** 

 

Jones & Nyström 

(2002). 

 

Funna artiklar via sökning i referenslistor: Heaphy (2009); Heaphy, Yip & Thompson (2003); 

Heaphy, Yip & Thompson (2004); Langley (2001); Orel (2004).  

______________________________ 

**Anger artiklar funna via “related articles”
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______________________________ 

***Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden redovisas ej. 

Nr Författare,  

titel, tidskrift, land, årtal 

Syfte Urval Metod Huvudresultat Kvalitet 

1 

 

Brotman, S., Ryan, B., & Cormier, R. 

 

The health and social service needs 

of gay and lesbian elders and their 

families in Canada 

 

The Gerontologist  

 

Kanada, 2003. 

Samla information 

om upplevelser och 

behov av hälso- och 

sjukvård hos äldre 

homosexuella och 

deras familjer i 

Kanada. 

7 deltagare från 

HBT-föreningar 

för äldre. (Totalt 

32 deltagare 

från olika 

organisationer, 

varav 21 

homosexuella.) 

Deltagarnas 

ålder ej angivet.   

Fokusgrupps- 

diskussioner 

med 

halvstruktur-

erade frågor. 

Deltagare rapporterade incidenter av homofobi 

mot äldre homosexuella.  

 

Osynlighet och upplevelse av ålderism var 

vanligt förekommande bland icke-

heterosexuella äldre.  

 

Deltagarna ansåg att problem rörande icke-

heterosexuella negligerades av exempelvis 

sjukvården.  

 

Deltagare kände misstro till sjukvården på 

grund av tidigare negativa erfarenheter. 

Medel. 

2 Heaphy, B.  

 

Choice and its limits in older lesbian 

and gay narratives of relational lives 

 

Journal of GLBT Family Studies  

 

Storbritannien, 2009. 

 

Undersöka hur 

homosexuella män 

och kvinnor över 50 

år hanterar sina 

relationer. 

 

10 kvinnor och 

10 män 50 år 

och äldre 

(intervjuer). 16 

kvinnor och 14 

män 50 år och 

äldre 

(fokusgrupper). 

 

Halvstruktur-

erade 

intervjuer och 

fokusgrupps-

diskussioner. 

*** 

 

Parrelationer var betydelsefullt för deltagarna 

men med åldern blev det svårare att träffa 

någon.  

 

Att ha vänner upplevdes som viktigt av nästan 

alla deltagare och många ansåg att vännerna 

var deras familj. 

 

Ålderism upplevdes både allmänt och inom 

HBT-kulturen. 

 

Många oroades över att deras autonomi inte 

skulle bevaras om de skulle komma att vårdas 

statligt. 

Medel. 
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Syfte Urval Metod Huvudresultat Kvalitet 

3 Heaphy, B., Yip, A., & Thompson, D. 

  

Lesbian, gay and bisexual lives over 

50 

 

Nottingham: York House 

Publications 

 

England, 2003. 

 

Undersöka 

upplevelser hos 

självidentifierade 

homosexuella och 

bisexuella som är 

50 år och äldre. 

 

 10 kvinnor och 

10 män 50 år 

och äldre 

(intervjuer). 16 

kvinnor och 14 

män 50 år och 

äldre 

(fokusgrupper). 

Halvstruktur-

erade 

intervjuer och 

fokusgrupps-

diskussioner. 

*** 

Kvinnliga deltagare upplevde större emotionell 

tillfredsställelse samt bättre möjligheter att 

hantera roller i ett samkönat förhållande.  

 

Deltagarna beskrev vänner som de viktigaste 

personerna i deras liv. Få deltagare hade 

planerat för vård i senare delen av sitt liv på 

grund av rädsla för negativa attityder.  

 

Många kände sig exkluderade ur samhället dels 

på grund av sexuell läggning och dels på grund 

av ålder. 

Medel. 

4 Heaphy, B., Yip, A. K. T., & 

Thompson, D.  

 

Ageing in a non-heterosexual context  

 

Ageing & Society 

 

Storbritannien, 2004. 

Undersöka hur 

icke-heterosexuella 

upplever åldrande 

och den senare 

delen av livet. 

 

10 kvinnor och 

10 män 50 år 

och äldre 

(intervjuer). 16 

kvinnor och 14 

män 50 år och 

äldre 

(fokusgrupper). 

Halvstruktur-

erade 

intervjuer och 

fokusgrupps-

diskussioner. 

*** 

 

Många deltagare upplevde att samkönade 

förhållanden var mer jämlika. 

 

Vänner beskrevs som de viktigaste personerna 

i livet. Mötesplatser för HBT sågs som en 

livlina. 

 

Deltagare upplevde en rädsla för att avslöja sin 

sexuella läggning i kontakt med vård. 

Medel. 
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5 Hughes, M.  

 

Older lesbians and gays accessing 

health and aged-care services  

 

Australian Social Work 

 

Australien, 2007. 

 

Undersöka 

homosexuella 

kvinnor och mäns 

erfarenheter och 

förväntningar på 

hälso- och sjukvård 

för äldre. 

 

 9 män och 5 

kvinnor mellan 

58 och 72 år. 

Ostruktur-

erade 

intervjuer (på 

djupet). 

 

Manliga deltagare upplevde ålderism i 

homosexuella kretsar.  

 

Deltagare rapporterade upplevelser av direkt 

och indirekt diskriminering i vården i form av 

homofobi och heteronormativitet.  

 

Många deltagare önskade mer HBT-vänlig 

vård. 

God. 

6 Jones, T. C., & Nystrom, N. M.  

 

Looking back… Looking forward: 

Addressing the lives of lesbians 55 

and older  

 

Journal of Women & Aging  

USA, 2002. 

Undersöka 

erfarenheter hos 

äldre lesbiska samt 

angelägenheter i 

deras åldrande. 

62 lesbiska 

kvinnor mellan 

55 och 95 år. 

Halvstruktur-

erade 

intervjuer. 

 

Grounded 

theory. 

Trots att många upplevde diskriminering och 

osynlighet kände kvinnorna tillfredsställelse 

med livet. Partners och vänner sågs ofta som 

familj.  

 

Kvinnorna var självständiga på grund av mer 

flexibla könsroller.  

 

Deltagarna bekymrade sig över boende, 

ekonomisk trygghet samt sjukdom i framtiden. 

Medel. 
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7 Langley, J.  

 

Developing anti-oppressive 

empowering social work practice 

with older lesbian women and gay 

men 

 

British Journal of Social Work  

 

England, 2001. 

 

Identifiera 

huvudbekymmer 

hos äldre 

homosexuella 

kvinnor och män 

inom kontexten av 

deras levda 

erfarenhet. 

 

4 homosexuella 

kvinnor och 4 

homosexuella 

män mellan 51 

och 68 år. 

 

Djupgående 

intervjuer. *** 

 

Deltagarna kände okunskap kring sina lagliga 

rättigheter och upplevde en rädsla inför att 

vara öppna offentligt.  

 

Deltagarna uttryckte svårigheter med att vara 

sig själva.  

 

Många var rädda för att bli utsatta för 

homofobi eller isolering om de var tvungna att 

flytta till ett äldreboende. 

Medel. 

8 Orel, N-A.  

 

Gay, lesbian and bisexual elders: 

Expressed needs and concerns across 

focus groups  

 

Journal of  Gerontological Social 

Work 

 

USA, 2004. 

Identifiera olika 

behov och 

angelägenheter hos 

äldre icke-

heterosexuella 

personer. 

10 homosexuella 

män, 13 

homosexuella 

kvinnor och 3 

bisexuella 

kvinnor mellan 

65 och 84 år. 

Fokusgrupps-

diskussioner 

med 

halvstruktur-

erade frågor.  

 

Innehålls- 

analys. 

Deltagarna upplevde diskriminering i samband 

med vård samt var därmed tveksamma till att 

anlita hemtjänst. 

 

Deltagarna upplevde att samkönade par inte 

hade samma rättigheter som gifta 

heterosexuella.  

 

Deltagarna skapade egna ”valda familjer” 

bestående av andra HBT-personer.  Alla 

deltagare poängterade vikten av ett 

medlemskap i HBT-kretsar. 

God. 


