
UMEÅ UNIVERSITET 

Sociologiska institutionen 

Sociologi C med inriktning mot socialpsykologi, examensarbete 15 hp 

Kandidatuppsats Ht 2012 

 

 

 

 

 

 

 

De osynliga äldre 

 

 

- Boendechefers framställningar om HBT och HBT-personer inom 

särskilt boende för äldre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Simon Vesterlund 

Handledare: Britt-Inger Keisu 



 

 

 

Förord 

 

Innan uppsatsen redovisas skulle jag vilja framföra ett stort tack till de personer som ställt upp 

för samtal och intervju med mig, utan er vore denna uppsats omöjlig. Jag vill också tacka de 

individer som verkar i den berörda kommunen och som jag har varit i kontakt med under 

tiden för kandidatuppsatsen, för att ni tog er tid att diskutera och framföra uppsatsens idé och 

syfte till kollegor och andra verksamma. Slutligen ett mycket stort tack till min handledare 

Britt-Inger Keisu som varit en otroligt bra handledare. Du har gett mig kreativa råd och hjälpt 

mig finna nya vägare under arbetsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

I det vardagliga livet normala samspel förutses individer leva som en heterosexuell individ. 

Filosofiska satser från tidigare forskning visar att heteronormen även kan verka inom svensk 

och västerländsk vård och omsorg. Syfte med den här studien är att undersöka hur frågor 

kring HBT och HBT-personer framställs av boendechefer inom särskilt boende för äldre i en 

medelstor kommun samt undersöka på vilket sätt verksamheten arbetar med dessa frågor. 

Genom fem semistrukturerade intervjuer på boendechefer framgick det att samtliga delade 

uppfattningen om alla individers lika värde. HBT-ämnet framgick dock vara osynligt i 

äldreverksamheten då ämnet var lågt prioriterat och inga diskussioner fördes i verksamheten, 

vare sig på boendet eller från högre befattningar. Ingen utbildning eller information ansågs ha 

givits till de anställda och det ansågs heller inte av majoriteten som nödvändigt då de 

uppfattade att de inte hade personer på boendet som var HBT. Slutligen framgick det att 

boendecheferna såg ljusare på framtiden för HBT-personer, då den yngre generationen skulle 

vara mer öppen och fri för andra sexuella läggningar än hetero, men att utbildning då skulle 

vara mer viktigt för personal än idag.  

 

Abstract 

In everyday social life people are anticipated to live as a heterosexual individual. Previous 

statements from historical research show that heteronormativity also act in Swedish and 

Western welfare providers. The aim of this study is to investigate the issues surrounding 

LGBT and LGBT people and how the subject and people are presented by accommodation 

managers in sheltered housing for older people. The study is located in a middle sized 

Swedish city. The study´s empirical base is gathered through five semi-structured interviews 

of accommodation managers. The study revealed that all managers shared the view of equal 

value for all people. However the LGBT topic revealed to be invisible in the organization due 

to low priority and no discussions on the subject in any level of the organizational structure. 

No education or information deemed to have been given to the employees, and it was not by 

the majority necessary to give any education or information in the subject of LGBT because 

they believed that no persons within the facilities were LGBT. Finally, it appeared that 

housing managers portrayed the thoughts of a brighter future for LGBT people, the younger 

generation is thought to be more open and free for other sexual orientations other than 

heterosexual, but that training would be more important to the staff than today. 
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1. Inledning 

Sverige framställs vara ett av världens mest liberala länder vad gäller rättigheter för 

homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT
1
). I en utredning av socialstyrelsen 

räknades omkring 5 % av Sveriges befolkning leva som homosexuell och bisexuell, troligtvis 

större med transpersoner inräknat. Men talet om äldre HBT-personer är märkbart osynligt och 

inom svensk äldreomsorg är diskussionen i en dold ställning. Statistiska centralbyrån 

redovisade 2011 att omkring 100 000 personer levde inom särskilt boende
2
 och 

socialstyrelsen hävdade att under 2007 omfattades omkring 239 000 personer av äldreomsorg 

i Sverige. Utav alla individer som omfattas av svensk äldreomsorg bör sannolikt en större 

grupp leva med annan sexualitet än heterosexuell. 

 

Den dolda sexualitetsfrågan kan dock ha sina historiska orsaker. En majoritet av de individer 

som lever inom särskilt boende idag är av en hög ålder, vilket kan ha satt en stämpel i deras 

levnadsvillkor utifrån ett HBT-perspektiv. Tidigare i Sverige ansågs homosexualitet vara 

kriminellt och uttalades som onaturlig otukt i svensk lagbok. Homosexualitet 

avkriminaliserades 1944, ungefär 69 år sedan.  Den kriminella stämpeln ersattes dock efter 

1944 års lagändring till att mer ses som en sjukdom. Socialstyrelsens sjukdomsregister ansåg 

att homosexualitet var en sjukdom fram till och med året 1979 (Norrhem, 2008, 106 & RFSL, 

2009). Den sammatagna bilden som jag uppfattar är att de äldre som idag kan leva inom 

svensk äldrevård har vuxit upp i ett samhälle där deras identitet och riktiga jag har kunnat leda 

till bestraffning eller sjukdomsklassificering.   

 

I en motion till den berörda kommunortens fullmäktige, uttrycktes en förhoppning om att 

uppmuntra kommunens verksamheter till certifiering
3
 i HBT-frågor bland särskilda 

verksamheter. Motionen röstades dock ned, HBT-frågan ansågs redan införlivad i 

kommunens likabehandlingsplan. Personligen har jag mångårig erfarenhet av vård- och 

omsorgsyrket med bakgrund inom både äldreomsorg och sjukvård. Under alla 

yrkesverksamma år har dock aldrig HBT-perspektivet aktualiserats och jag upplever att jag 

                                                           
1
 HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. 

2
 En boendeform som omfattar de äldre personer som har ett stort vård- och omsorgsbehov. 

3
 HBT certifiering innebär att en organisation eller verksamhet, exempelvis offentliga inrättningar som 

äldreboenden och vårdcentraler, arbetar aktivt och uppfyller särskilda kriterier för att förbättra och arbeta med 

HBT frågor. Certifieringen utförs av riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 

(RFSL).  
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själv aldrig har diskuterat eller fört fram ämnet på arbetsplatserna. Tystnaden och bristen på 

samtal i ämnet uppmärksammades även av socialstyrelsens kunskapsöversikt Det dubbla 

utanförskapet Mångfald och sexuell läggning bland äldre (2008). Forskarna bakom översikten 

framförde att det inom svensk omsorg och sjukvård råder bristande intresse och 

kunskapsluckor i HBT-ämnet.     

 

Detta sammantaget väckte ett intresse och nyfikenhet för vad som verkligen gäller inom den 

svenska äldreomsorgen, vad gäller HBT-perspektiv. Med bestämd inriktning mot särskilt 

boende för äldre och intervjuer med boendechefer i en svensk medelstor kommun kommer 

ämnet uppmärksammas och studeras, då svensk äldreomsorg är universellt för alla svenska 

medborgare och ska vara en trygg välfärdsverksamhet som ska ge alla oavsett sexuelläggning 

en god vård och omsorg. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur frågor kring HBT och HBT-personer framställs av 

boendechefer inom särskilt boende för äldre i en medelstor svensk kommun samt undersöka 

på vilket sätt boendecheferna arbetar med dessa frågor. 

 

Frågeställning:  

 Vilka framställningar gör boendecheferna i frågor kring HBT och HBT-personer som 

brukare?  

 Vad säger boendecheferna om deras egen och verksamhetens kunskap i HBT samt om 

det praktiska arbetet med HBT inom särskilt boende för äldre, utifrån ett 

heteronormativt perspektiv? 

 Vilken typ av diskussionsatmosfär uppfattar boendecheferna råder inom verksamheten 

i talet om HBT och HBT-personer som brukare, med utgångspunkt i normteori och 

heteronormativitet?   

 Vilka effekter i det praktiska arbetet produceras genom dessa framställningar och vilka 

konsekvenser får det för HBT-personer som brukare? 
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2. Kunskapsöversikt 

Kunskapsöversikten redogör inledningsvis för en presentation av svensk HBT-historia. Det 

följs av två stycken rapporter, den ena är publicerad av socialstyrelsen och den andra 

rapporten är framarbetad av statens folkhälsoinstitut Slutligen framhävs socialstyrelsens råd 

om grundläggande kunskaper för personal i omsorgen. 

 

2.1 Svensk HBT-historia 

År 2011 levde omkring 100 000 personer inom särskilt boende för äldre (SCB, 2011) och 

enligt socialstyrelsen (2007) omfattades kring 239 000 personer av äldreomsorg i Sverige, där 

sjuttiofem procent var över åttio års ålder. De äldre som idag lever med omsorgsstöd inom 

särskilt boende växte upp och har levt sina år under en tid när svensk lagstiftning ansåg att 

både kvinnlig och manlig homosexualitet var olagligt och senare även sjukdomsklassat. 

Inledningsvis myntades begreppet homosexualitet i Sverige för första gången 1874 i en 

litterär översättning av en tysk läkarbok, året senare 1875 publicerar den svenske 

medicineraren Seved Ribbing boken Om den sexuella hygienen och dess konsequenser. 

Boken behandlade till stora drag den heterosexuella synen på sexualitet, Ribbing själv var en 

konservativ förespråkare vad gällde sexualitet och talade om homosexualitet som något 

avskyvärt (Norrhem, 2008, 100f). Det var även under 1900 talets början som begreppet 

heterosexualitet introducerades och av läkarvetenskapen användes begreppet som stöd för det 

sexuellt normala och homosexualitet som det avvikande. Homosexualiteten blev 

heterosexualitetens motpol, vilket resulterade i ”ett tvingande mönster som det gällde för alla 

människor att försöka leva upp till.”. (Norrhem, 2008, 104f). Svante Norrhem förklarar i sin 

bok Undantags människor att klassificeringen medförde en sorts lättnad och förklaring för 

personer med homosexuelläggning och gav många individer svar på varför de hade 

emotionella uppfattningar för individer med samma kön. Dock medförde uppdelningen av 

sexualitet tydliga nackdelar, däribland att homosexuella kvinnor och män erbjöds eller 

genomförde kastration eller hormonbehandlingar (2008, 105).  

Juridiskt stämplades sexualiteten som Onaturlig Otukt och i den svenska strafflagen från 1864 

framgår det att ”Övar någon med annan person otukt, som emot naturen är, eller övar någon 

otukt med djur; varde dömd till straffarbete i högst två år” (Norrhem, 2008, 106). Paragrafen 

verkade fram till 1944, då den svenska staten avkriminaliserade homosexualitet, handlingen 



4 
 

betraktades inte längre som något kriminellt. Homosexualitet ansågs i all större utsträckning 

som en sjukdom, att fängsla sjuka personer skulle upphöra och istället fördes resonemang om 

att vårda och behandla dessa människor (Pernheim, 2005, 268).  Socialstyrelsens 

sjukdomsstadga klassificerade homosexualitet som en sjukdom fram till året 1979 bland annat 

efter protester och ockupation av en trappa på socialstyrelsen. Förenta nationernas 

världshälsoorganisation (WHO) hävdade att homosexualitet var en sjukdom fram till 1990 

(Norrhem, 2008, 106f, RFSL, 2009 & EU, 2011).  

Den historiska transsexualismen gavs tidigt ett starkt samband till homosexualitet dock genom 

årtiondena har denna koppling varit omtvistad. När queeraktivismen under 1990 talet växte 

med teoretiker som Judith Butler växte intresset för transsexualism och dess koppling till 

homosexualitet minskade och transsexualiteten gavs en mer självständig plattform. HBT 

begreppet har även skapat bredare diskussion och intresse för transsexuell politik och 

lagstiftning (Norrhem, 2008, 134f). 

Sverige har sedan avkriminaliseringen och borttagande av sjukdomsstämpeln för 

homosexualitet steg för steg tagit kliv mot en generösare homo-, bi- och transsexuell politik. 

Men när aidsepidemin uppmärksammades i Sverige under 1980 talet hårdnade 

samhällsklimatet och stigmatiseringen av homo- och bisexuella, tvångsinternering av 

hivpositiva kunde ske, tidningsmedia framförde skrämmande rubriker och artiklar och på 

rättsmedicinska avdelningar plastades kroppar in och fick beteckningen smittorisk (Norrhem, 

2008, 154f & Pernheim, 2005, 275). Sedan 1990 talet har klimatet för hbt personer i 

jämförelse med historien avsevärt förbättrats. Norrhem menar att den homosexuella livsstilen 

har tagits an av den heterosexuella majoriteten, livsstilens kulturella inslag menar han är 

musik, kläder, klubbar med mera. Detta har lett till ett öppnare och mer bekymmersfritt klimat 

där fler HBT personer kan leva öppet med sin sexuella läggning (2008, 156). För den äldre 

generation är det dock oklart hur livsvillkoren är och om den historiska kontexten påverkar 

deras förhållningssätt i vardagslivet idag. 

 

2.2 Socialstyrelsen om äldre homosexuella och bisexuella i äldreomsorgen 

På uppdrag av socialstyrelsen 2007, ombads Hans Robertsson och Caroline Tovatt 

sammanställa en kunskapsöversikt om bland annat homo- och bisexuella i äldreomsorgen. 

Arbetet resulterade i rapporten Det dubbla utanförskapet Mångfald och sexuell läggning bland 
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äldre, syftet med översikten var att sammanställa den rådande vetenskapliga forskningen om 

homosexuell och bisexuella inom äldreomsorgen. Rapporten inleds med att statistiskt klargöra 

att 239 000 personer omfattades året 2007 av äldreomsorgen och av dem var 75 % över åttio 

år gamla, samt att majoriteten, av de berörda i statistiken, inom särskilt boende för äldre var 

kvinnor. Robertsson och Tovatt resonerar även kring att omkring 5 % av Sveriges befolkning 

lever som homosexuell eller bisexuell (Socialstyrelsen, 2008, 7).  

I den allmänna diskussionen menar utredarna att särskilda behov för grupper i äldreomsorgen 

har uppkommit, dock förs det sällan samtal om de homosexuella och bisexuellas särskilda 

behov i äldreomsorgen trotts deras tillhörighet i sammanhanget. Gruppen äldre homo- och 

bisexuella har vuxit upp i ett homofobiskt samhälle. Ett samhälle där homosexuella 

fortfarande är underordnade i de normer och institutioner som har formats utifrån ett icke 

reflekterande heteronormativt tänkande (Socialstyrelsen, 2008, 7). Robertsson och Tovatts 

konstaterar att kunskapsläget om äldre personer med icke heterosexuelläggning är bristfällig 

och otillfredsställande. Denna kunskapslucka ökar risken för att allmänheten samt vård- och 

omsorgspersonal tillhandahåller ett ovärdigt och fördomsfullt bemötande (Socialstyrelsen, 

2008, 25). De ser även ”behov av att kartlägga de äldre homo- och bisexuellas förhållande i 

möten med samhällets institutioner och särskilt i möten med sjukvård och 

äldreomsorgen.”(Socialstyrelsen, 2008, 27).  

Anledningen till detta menar utredarna är för att kunna motverka ett fördomsfullt bemötande 

men även för att öka kompetensen inom exempelvis hälso- och sjukvården samt förbättra 

relationen mellan institution och medborgare (Socialstyrelsen, 2008, 27). Robertsson och 

Tovatts uppmärksammar den saknade kunskapen om allmän HBT kännedom som finns bland 

personal inom vård- och omsorgen. De uppmanar kommuner och landsting att se betydelsen i 

frågan, uppmärksamma den och integrera ett HBT-perspektiv i sin organisation 

(Socialstyrelsen, 2008, 27).  

 

2.3 Statens folkhälsoinstitut om HBT-personers hälsosituation i Sverige 

Folkhälsoinstitutet (FHI) fick 2003 på uppdrag av den dåvarande regeringen att ”undersöka 

och analysera hälsosituationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT)”, 

resultatet publicerades 2005 i rapporten A 2005:19. Den metodologiska grunden till studien 

lades genom en nationell hälsoenkät, en webbaserad enkät för transsexuella samt ett antal 
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olika kvalitativa metoder till exempel intervjuer med äldre homosexuella och bisexuella 

(Folkhälsoinstitutet, 2005, 8f). Den del av studien som folkhälsoinstitutet riktade mot äldre 

homosexuella och bisexuella personer visade att respondenterna upplevde sig leva i ett 

samhälle präglat av heteronormativa värderingar och attityder. Det heteronormativa klimatet 

uttrycker sig bland annat vid kontakt med hälso- och sjukvården. Ett tydligt mönster bland de 

äldre homo- och bisexuella deltagarna var att de flesta av dem hemlighöll sin sexuella 

läggning för omgivningen (FHI, 2005, 230). Deltagarna fick även möjlighet att resonera kring 

vilka åtgärder de önskade skulle införlivas. Intervjupersonerna uppfattade att samhället färdas 

i en positiv riktning dock präglades idéerna av utbildning. All personal inom institutioner som 

exempelvis skola, hälso- och sjukvården samt omsorgen borde utbildas i HBT-frågor. De 

äldre deltagarna tyckte även att föräldrar bör ges utbildning om HBT-frågor, anledningen är 

att de anser att barn från tidig ålder lär sig om tolerans och rättigheter, för att kunna motverka 

negativa attityder. Ytterligare en åtgärd som nämndes av de berörda informanterna var att 

inrätta särskilda boenden för HBT-personer, där personalen skulle inneha en bred kunskap i 

HBT (FHI, 2005, 231).  

Statens folkhälsoinstitut sammanfattar utredningen med förslag på åtgärder som bör tas i 

beaktning. Myndigheten föreslår till kommuner, regioner och landsting att de bör synliggöra 

HBT-frågan och uppmärksamma behovet av en välutbildad personal med ett icke 

heteronormativt bemötande, med syfte att undvika förolämpningar, dåligt omhändertagande 

samt missförstånd. Myndigheten anser också att myndigheter och organisationer aktivt bör 

arbeta mot diskriminering av HBT-personer (FHI, 2005, 51 och 55). 

 

2.4 Råd om grundläggande kunskaper hos personal 

Både socialstyrelsens kunskapsöversikt och statliga folkhälsoinstitutets rapport om homo-, bi- 

och transsexuella uppmärksammar en bristande kunskap i ämnet HBT främst inom den 

offentliga sektorn. Båda rapporterna anser att en välutbildad personal med kunskap i HBT-

frågor och heteronormativitet skulle stimulera till en god kommunikation mellan personal och 

individ. Vilken utbildning och kunskap som aktiv personalstyrka inom äldreomsorgen bör ha 

specificeras i socialstyrelsen ”allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som 

arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre” (Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrelsen klarlägger i 



7 
 

sin vägledning grundläggande kunskaper och förmågor som de anser personal bör ha i sin 

yrkesutövning, däribland relevanta hänvisningar om hur ett gott bemötande uppnås.  

 

I arbetet omsorg om äldre ska arbetaren ha kunskap om individers olika förutsättningar och 

behov och kunna omsätta denna i det praktiska arbetet. Omsorgspersonal ska även i sin 

kommunikation kunna anpassa den till olika situationer och till olika individers 

förutsättningar och behov men även kunna applicera detta i arbetets praktik. Personal ska 

också inneha kunskaper i relevanta regelverk som rör äldre individer i omsorgen, däribland 

socialtjänstlagen och diskrimineringslagen (Socialstyrelsen, 2011, 4). Relaterat till bemötande 

och kommunikation anser socialstyrelsen att personal inom omsorgen ska ha kunskap om de 

äldres välbefinnande. Omsorgsstyrkan ska kunna agera för att anpassa en miljö som kan 

underlätta den äldres livsvillkor och ha kunskap om betydelsen av psykisk och social 

stimulans för äldre personers välbefinnande (Socialstyrelsen, 2011, 5). 

 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt målas tillämplig forskning om homo-, bi- och transsexuellas i relation till 

vård- och omsorgen. Kapitlet inleds med forskning om HBT personers upplevelser av vård- 

och omsorgen samt personalen som arbetar inom sektorn, forskningen är både av 

internationellt och svenskt ursprung. Avslutningsvis uppdagas attityder mot HBT i vården.  

 

3.1 Vård- och omsorgspersonals attityder till homosexuella 

Gerd Röndahl, Sune Innala och Marianne Carlsson publicerade 2004 en undersökning om 

vårdpersonal och vårdstudenters attityder till homosexuella och om de skulle välja att inte 

vårda en homosexuellpatient om alternativet existerade. Studien utfördes på sjuksköterskor 

och undersköterskor, både fastanställda samt studerande. Insamling av empiriskt material 

skedde genom enkätundersökningar av både arbetande vårdpersonal och av studenter i 

vårdutbildning (2004, 21). Studiens resultat visade på att 36 % av den arbetande 

vårdpersonalen skulle avstå från att hjälpa en homosexuell patient om den valmöjligheten 

existerade, samma fråga för studenterna visade på att 9 % skulle om alternativet fanns avstå 

från att hjälpa en homosexuell patient (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004, 23). 44 % av 
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respondenterna valde att kommentera frågan och svaret, varav dessa fyrtiofyra procent 

svarade 47 % att det var eftersträvansvärt att ge alla bör få ta del av samma vård oavsett 

sexuell läggning medan andra individer kommenterade att Gud hade skapat mannen och 

kvinnan ur en heterosexuell tanke. Studien visade på att undersköterskor hade mer negativ 

attityd till homosexuella än de andra deltagande grupperna. Mer specifikt visade också studien 

på att respondenter av annan kulturell bakgrund än svensk visade på högre värden av 

homofobi än de övriga deltagarna (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004, 23).  

 

Forskarnas slutsats är att det finns ett brett spektra av känslor och attityder bland de 

undersökta respondenterna, från starkt positiva till starkt negativa. Forskarna uppmärksammar 

även det mångkulturella Sverige, att fler äldre kommer från andra kulturer än svensk, vilket 

därmed ställer högre krav på vård- och omsorgen att bredda sin personalstyrka med olika 

kulturella erfarenheter. Studien visade på att undersköterskor med annan bakgrund än svensk 

visade på högre negativa värden, de menar därför att kompetensutveckling och undervisning i 

allas lika rätt och individers olika sexuella läggningar, är viktigt. Utöver ovanstående 

konklusioner menar Röndahl, Innala och Carlsson att det finns en risk att de negativa attityder 

som uppmärksammats i studien kan spridas mellan vård- och omsorgspersonal samt att 

homosexuella som tvekar att söka hälsovård på grund av homofobisk personal kan leda till att 

de avstår kontakt med sjukvården och därmed löper större hälsorisker och besvär (Röndahl, 

Innala & Carlsson, 2004, 25). 

  

3.1 Upplevelser av vården och omsorgen hos HBT-personer 

Anföranden i den dagliga debatten om äldre individers behov och samhälleliga medlemskap 

framställs ofta utifrån ett heteronormativt perspektiv, vilket resulterar i att homosexuella 

personer marginaliseras och åsidosätts. Att vara åldring ökar risken för social exkludering 

men än mer om man är homosexuell (Heaphy & Yip, 2006). Sociologerna Brian Heaphy och 

Andrew Yip studie ”Policy Implications of Ageing Sexualities” (2006) visade på olika 

problem som äldre icke heterosexuella personer kan uppleva och genomgå. Genom kvalitativa 

och kvantitativa metoder undersökte man livsvillkor hos äldre homosexuella britter, med en 

ålder över femtio år. Många av deltagarna upplevde ängslighet inför kontakt med sjukvård 

eller omsorg, med rädsla för att bli diskriminerad, stigmatiserad eller trakasserad av personal 

eller av andra äldre på omsorgsinrättning. En majoritet av deltagarna uttryckte önskemål om 
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tolerans och god kunskap om homosexuella livsstilar hos personal men få trodde att dessa 

önskemål skulle förverkligas. Heaphy och Yip anser dock att detta önskemål hos de äldre bör 

ses som en viktig orsak till ökad kompetens hos omsorgspersonal för att skapa bättre samspel 

och social miljö. De äldre respondenterna framförde även exempel på vård och 

omsorgspersonals heteronormativa bemötande och att de istället för att tillrättavisa personalen 

spelade med för rädsla att stöta på fördomar (Heaphy & Yip, 2006). 

 

Studien ”Gay and Lesbian Perceptions of Discrimination in Retirement Care Facilities” 

(2005), är en nordamerikansk undersökning på homo-, bi- och transsexuella, som utförts 

genom kvantitativa och kvalitativa metoder. Studien frågade individer generella frågor som 

till exempel inkomst och utbildning men även mer fördjupade frågor om till exempel 

diskriminering i omsorgen (Johnson, Jackson, Arnette & Koffman, 2005). Resultatet visade 

att en majoritet av deltagarna upplevde att det existerade en utpräglad diskriminering inom 

vård- och omsorgs inrättningar för äldre. En majoritet trodde även att det heller inte att det 

fanns särskild policys mot diskriminering på grund av sexuell läggning, ytterligare ett faktum 

av detta var att respondenterna inte heller trodde att HBT-personer fick ta del av samma 

rättigheter och hjälp på omsorgsinrättningarna (Johnson, Jackson, Arnette & Koffman, 2005). 

De svarandes synpunkter delades oavsett ålder, kön, bostadsort, troslära, civiltillstånd, 

inkomst och utbildning. Respondenterna framförde önskningar om att tänkbara åtgärder som 

kan motverka diskriminering mot HBT personer och öka toleransen för dessa vore att 

kunskapsutveckla personal inom omsorgen samt att införa särskilda boenden för HBT-

personer, istället för generella boenden (Johnson, Jackson, Arnette & Koffman, 2005).   

 

I en svensk studie av forskaren Gerd Röndahl, undersöktes homosexuella kvinnor och mäns 

upplevelser av vårdpersonalsattityder vid kontakt med sjukvården. Studien genomfördes 

utifrån ett kvalitativt förhållningssätt där semi- strukturerade intervjuer med 27 individer (10 

män och 17 kvinnor), mellan 23 och 65 års ålder deltog. Kravet på deltagarna var att de skulle 

identifiera sig själv som homosexuell samt ha varit i kontakt med sjukvården de senaste 5 åren 

(2009, 147). Studien visade på att nästan alla av deltagarna talade om en osäkerhet att tala om 

sin sexuella läggning för vårdpersonal, vilket även påverkade deras relation till personalen. 

Trotts att en stor majoritet av deltagarna uttryckte att personalen var vänlig och öppen men 

ibland upplevde de medverkande deltagarna att personal agerade med visst avståndstagande. 

Ett avståndstagande som de trodde kunde bero på att deras sexuella läggning inte var ett 

önskvärt beteende (Röndahl, 2009, 149-150). Flertal av intervjudeltagarna tolkade 
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distanserande personal till ålder och kön. De menade att yngre kvinnlig vårdpersonal visade 

högre grad av förståelse och öppenhet, dock så kunde även dessa agera avståndstagande 

(Röndahl, 2009, 149). Vid intervjuerna upptäckte Röndahl en religiös och etnisk aspekt av de 

homosexuella deltagarnas upplevelser av sjukvården. Många av de intervjuade uttryckte en 

oro för att bli behandlad av religiös personal och av individer med annan etnisk härkomst än 

svensk. Utifrån den religiösa aspekten nämnde deltagare genom erfarenhet att andra religiösa 

kulturer uppvisade svårigheter i att acceptera personens sexuella läggning (2009, 149).   

Röndahls slutsatser är att det krävdes en mer öppen kommunikativ dialog inom vård- och 

omsorgsinrättningar. Att verksamheterna öppnar forum och diskussioner där vårdpersonal kan 

reflektera över attityder och fördomar för att samtidigt öka kunskapen. En annan faktor var de 

lesbiska och homosexuella kvinnorna och männens egna förhållningssätt i kontakt med 

sjukvården, där Röndahl ansåg att de behövde i kontakt med sjukvården vara mer öppna med 

sina behov för att personal ska kunna bli uppmärksamma men även ge dem den vård som de 

har laglig rätt till (2009, 151). 

  

4. Teoretiska utgångspunkter 

I denna del av arbetet berörs de teoretiska underlagen och analytiska ramverken. Centralt och 

inledningsvis definieras normteorin, som sedan följs av den queerteoretiska teorin och teorins 

filosofiska grundbult heteronormativitet. Teoriavsnittet avslutas med en redogörelse för Lunds 

universitets rättsociologiska normmodell. 

 

4.1 Normer 

Anthony Giddens skriver att det inom alla kulturer existerar grundläggande idéer och 

tankesätt som fastställer det som uppfattas som viktigt, värdefullt och eftersträvansvärt. I det 

sociala livet används idéerna och tankesätten som riktlinjer för människan, det blir till normer 

som meddelar informellt eller formellt hur medlemmar av en kultur beter sig i olika miljöer 

och situationer (2003, 37f). Giddens menar även att kulturella normer och tänkesätt är 

meningar som förändras med tiden, det är ingen bestående process (2003, 38). Ur ett svenskt 

HBT-perspektiv var normen före 1944 att homosexualitet var en kriminellhandling (Norrhem, 
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2008, 106) och socialstyrelsens normerande sjukdomsregister klassificerade homosexualitet 

som en sjukdom fram till och med 1979 (RFSL). 

Gerd Röndahl skriver om att varje kulturs uppfattning om livets värdefulla och 

eftersträvansvärda normyttringar formas utifrån förhållanden som exempelvis kön, 

könsidentitet, könsuttryck, ålder, klasstillhörighet, utbildning och sexuellidentitet (2010, 312). 

Normer kan vara explicita och implicita till sin form. Explicita normer kan uttryckas i 

lagstiftning och samhällsregler, som till exempel politiska beslut och myndighetsutövningar. 

Den implicita formen innebär de normer som kan förekomma i vardagen, där de obemärkt 

används och tas för givna (Hogg & Vaughan, 1995, 239).   

Håkan Hydén vid rättsociologiska institutionen vid Lunds universitet menar på att normer 

användas för att kunna förklara mänskliga handlingar, det är våra normer som styr hur 

människan handlar. En norm kan vara individuell eller allmänt inkluderad, en norm kan även 

existera i medveten eller omedveten form. Dock menar Hydén att den omedvetna normen för 

risker med sig. En omedveten norm kan vara tämligen införlivad, internaliserad så att en 

individs och/eller en grupps tankar och föreställningar av hur någonting är eller borde vara tas 

för given och därför inte uppmärksammas eller problematiseras. Den medvetna normen visar 

på hur vi människor kan reflektera över de handlingar vi utför och vilka normer som ligger i 

grund för dem. Normer har också möjlighet att tillhöra en tradition inom exempelvis en 

organisation eller mindre grupp av människor. Hydéns normbeskrivning framställer norm 

begreppet på två olika sätt, både som en företeelse i samhället men även som ett verktyg i att 

kunna förstå handlingar (Amundsdotter, 2010, 64 & Hydén, 2002, 14). 

 

4.2 Queerteori 

Den queerteoretiska filosofins rötter finns i 1990 talets USA, med inspiration från 

poststrukturalistisk och postmodern kultur- och samhällsteori, feministisk teori samt den 

amerikanska forskningsinriktningen lesbian and gay studies (Berg & Wickman, 2010, 20). 

Den queerteoretiska disciplinen är en mångfacetterad filosofi som möjliggör för olika sätt att 

tolka omvärlden. Queerteorin består inte av endast en, två eller flera teorier utan bör istället 

ses som en disciplin med en mängd olika perspektiv. Teorin kan vara ett paraply begrepp för 

HBT, den kan avse en teoribildning, vara en identitet, teorin kan även syfta på aktiviströrelser 

eller andra ting. Det som dock förenar alla queerteorins perspektiv är deras gemensamma 
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kritiska förhållningssätt till den normativa heterosexualiteten och dess naturliga samt 

självklara samhällsposition. Queerteorins avsikt är inte att likställa homosexualitet och 

heterosexualitet utan syftar på att vända upp och ned på föreställningen om att det existerar ett 

normalt och ett onormalt sätt att vara en sexuell kvinna eller man. Den teoretiska queer 

perspektivet avser inte heller att förkasta heterosexuella handlingar, det queerteoretikerna 

menar är att heterosexuella handlingar inte kan likställas med heterosexualitet. (Ambjörnsson, 

2006, 8f., Kulick, 1996, 9f & Kulick 2004, 25). 

4.2.1 Heteronormativitet 

Det sociala livets konstruktion bygger allmänt på förväntningen att samhällsmedborgare är 

heterosexuella (Röndahl, 2010, 313). Den queerteoretiska vetenskapsgrenen ser dock inte den 

heterosexuella samhällsnormen som en självklarhet, disciplinen anser att heteronormen 

istället bör förstås som en uppsättning identiteter, relationer och värderingar som uppkommit 

till följd av avgjorda sociala, historiska och kulturella antaganden (Rosenberg, 2002, 87).  

Utifrån denna premiss arbetar queerteorin med att undersöka de uppsättningar som skapar 

normer i samhället och vilka konsekvenser uppdelningen normalt och avvikande får för det 

sociala samhällslivet. För att beskriva den upprätthållande och normaliserande produktionen 

av heterosexualitet talar queerforskningen om heteronormativitet. Begreppet syftar på de 

institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualitet. 

Att leva med eller eftertrakta en person av motsatt kön ses som det självklara, naturliga och 

mer eftersträvansvärda levnadssättet (Ambjörnsson, 2006, 51f & 61). Heteronormativitets 

teorin om att samhället ser heterosexualiteten som den eftersträvansvärda, hegemoniska och 

normgivande har i en vidare bemärkelse också uppmärksammat att de som faller utanför 

mallen karakteriseras som avvikande och felaktiga. Tiina Rosenberg menar att de som avviker 

från den heterosexuella normen straffas: 

”Bestraffningarna rör sig från mer konkreta och handgripliga former som 

fängelsestraff och våld till mer svårbegripliga uttryck som marginalisering, 

osynliggörande, stereotypisering, kulturell dominans och homofobi.” (2002, 101) 

Rosenberg framhåller att heteronormativiteten vilar på två bärande principer, den första är 

uteslutningen och den andra assimileringen. Uteslutningen menar hon är dikotom, vilket 

betyder att den beskriver två delar av en egenskap där båda betraktas som varandras 

motsatser, en bra och en dålig. I denna struktur är det heterosexualiteten som framstår vara 

den naturliga, vanliga och självklara enheten och homosexualitet är det avvikande och 
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onaturliga. Strukturen för detta mönster menar Rosenberg bygger upp en klyfta mellan och 

skapar ett ”vi och de” (2002, 102). Principen om assimilering ska enligt Rosenberg innebära 

den mänskliga tanken om universalism, den uteslutna gruppen ska ansluta sig till 

majoritetskulturen, det som avviker från normen osynliggörs och den berörda gruppen kan 

berövas sin identitet (2002, 102f).  

 

4.3 Normmodellen 

För att kunna använda normer som redskap i förståelsen för mänskliga handlingar har Håkan 

Hydén utvecklat Normmodellen. Modellen ger underlag till att utforska hur en norm både kan 

leva vidare och förändras genom nya handlingsmönster (Amundsdotter, 2010, 53). Min 

studies syfte är att undersöka hur frågor kring HBT och HBT-personer framställs av 

boendechefer inom särskilt boende för äldre inom den berörda kommunen samt undersöka på 

vilket sätt boendecheferna arbetar med dessa frågor. Utifrån denna startpunkt kan 

normmodellen fungera som ett redskap för analys av verksamheten och belysa vilka normer 

som där existerar men även hur dessa framställningar kan förändras. Analysmodellen består 

av tre stycken dimensioner: vilja, kunskap och möjligheter: 

 

 Viljan syftar på vilka drivande krafter som inverkar på handlandet, men det rör även 

individens egna motiv för handlingarna. Individens bevekelsegrunder och incitament 

kan vara resultat av exempelvis politik, värderingar och traditioner (Amundsdotter, 

2010, 62 & 64). 

 

 Kunskap menar på de skillnader som kan råda mellan individer, till exempel genus, 

etnicitet, maktposition eller utbildning. Att en individ exempelvis har en särskild 

maktposition kan medföra att personen uppfattar verkligheten på ett annat sätt i 

jämförelse med en person i en annan position. Kunskapsbegreppet är för Hydén 

mångfacetterat och kan innebära både informell som formell kunskap, men även tyst, 

social eller kommunikativ kompetens (Amundsdotter, 2010, 62 & 64). 

 

 Den tredje dimensionen, möjligheter, redovisar de rådande systemvillkoren. 

Villkorliga system syftar till de strukturer som gör handlingar möjliga (Amundsdotter, 

2010, 63 & 65). 
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(Normmodellen. Hydén, 2002, 284) 

 

De tre förutsättningarna vilja, kunskap och möjligheter påverkar samtidigt varandra. 

Påverkningsriktningarna kan ske åt olika håll, till exempel: Viljans drivkrafter påverkar det 

som upplevs att vara relevant kunskap. Kunskap krävs för att kunna förstå normen bakom 

handlingen och är beroende av systemets villkor. Slutligen krävs systemvillkoren för att 

möjliggöra en handling som kan synliggöra normerna. Att finna insikt i normens 

sammansättning och process, skapar förutsättningar och möjligheter till förändring och nya 

normer (Amundsdotter, 2010, 65). 

  

5. Metod 

I metodkapitlet presenteras och redogörs uppsatsens metodologiska perspektiv. Kapitlet 

ämnas klargöra arbetets samhällsvetenskapliga inriktning, konkreta empiriska avgränsningar, 

datainsamling, urval men också vilka kriterier som genomsyrat arbetet. Sista delen av arbetet 

beskriver vetenskapsrådets etiska principer. 
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5.1 Socialkonstruktionism 

Studiens kunskapsteoretiska inriktning grundas på den socialkonstruktionistiska traditionen. 

Socialkonstruktionismens grundläggande uppfattning hävdar att de företeelser som för 

människan upplevs självklara och naturliga är uppbyggda och skapade genom social 

interaktion och sociala informationsöverföringar (Allwood & Erikson, 2010, 122). I 

nationalencyklopedin (2012) tydliggör att socialkonstruktionismen är ett kritiskt perspektiv 

vars hållning ifrågasätter tanken på naturliga fenomen. Den konstruktionistiska hållningen är 

nära förknippad med normalitetsdiskurser och hur mänskligtsamspel skapar det som är 

normalt respektive onormalt (Allwood & Erikson, 2010, 122f). Att se samhället som socialt 

konstruerat är i denna studie centralt, att den heterosexuella normen är skapat av mänsklig 

interaktion och samspel. Men i den konstruerade vardagen skapas även delar som inte är 

normala och som följer normen exempelvis homosexuella, bisexuella och transpersoner.  

Allwood och Erikson framför två kritiska perspektiv på det konstruktionistiska 

förhållningssättet. Den första menar på att forskningens resultat lider av brist på 

predicerbarhet
4
, dock menar social konstruktionistiska användare att forskningen mer 

intresserar sig för att synliggöra det outtalade, att predicerbarheten inte är ett väsentligt 

kriterium. Den andra kritiken syftar på problemet att konstruktionismen oreflekterat kan 

hävda att vissa sociala konstruktioner är lämpliga och andra olämpliga (2010, 125ff). 

 

5.2 Urval och datainsamling 

Studiens syfte är att undersöka hur frågor kring HBT och HBT-personer framställs av 

boendechefer inom särskilt boende för äldre i en medelstor svensk kommun samt undersöka 

på vilket sätt boendecheferna arbetar med dessa frågor. Till metodologisk urvalsprocess har 

jag anammat ett kombinerat målstyrt urval med snöbollsurval för att finna intervjupersoner. 

Det målstyrda urvalet innebär att jag som undersökare vill på ett strategiskt sätt välja 

intervjupersoner som är relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. Ett snöbollsurval 

syftar på en process där jag får kontakt med en individ som är relevant för arbetet och sedan 

leder mig fram till andra deltagare (Bryman, 2002, 192 & 392). Urvalskriterierna för arbetet 

var att deltagarna i studien skulle arbeta som boendechef eller biträdande boendechef inom 

                                                           
4
 Möjligheten att i exempelvis en studie kunna förutsäga ting.  
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särskilt boende för äldre med geografisk anknytning till den berörda kommunen. (Bryman, 

2008, 392). I arbetet med att söka informanter kontaktade jag den kommunala 

socialförvaltningen. Genom förvaltningen kunde jag genom telefonkontakt erhålla ett antal 

intervjuer dock inte tillfredsställande. Det medförde att jag personligen uppsökte chefer samt 

genom kommunens kundtjänst erhöll kontakt med boendechef via telefon. Vid sökandet av 

informanter har ett informationsblad lämnats ut till boendechefer (Innehållet kan ses i bilaga 

2.). Dock har jag i letandet av informanter uppmärksammat röd tråd som framförts av flera 

chefer, vilket var att de ansågs sig inte vara till någon hjälp. De flesta uttryckte att de inte 

hade någon erfarenhet av HBT-frågan i äldreomsorgen och att deras medverkan inte skulle 

kunna tillföra relevanta svar. 

 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar att den kvalitativa forskningsintervjun eftersträvar 

att förstå den sociala världen genom samtal. Metoden menar på att samtalet ger forskaren 

undersökningspersonerna möjlighet att formulera sin inställning, utveckla mening ur deras 

erfarenheter samt att avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna (2009, 17). Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning har den 

semistrukturerade intervjumetoden använts för att fånga boendechefernas erfarenheter och 

föreställningar har den kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden använts. I praktiken 

innebär det att jag har utformat en intervjuguide (bilaga1.) med ett antal olika teman som 

redogörs under intervjuns gång, samtidigt har informanterna frihet att kunna styra innehållet 

och sina svar genom att jag under intervjuns gång aktivt uppmärksammat och framfört 

uppföljningsfrågor (Bryman, 2002, 415).  

 

Totalt genomfördes 5 intervjuer med boendechefer inom särskilda boende för äldre.  Alla 

intervjuer skedde genom ett personligt möte på informantens arbetsplats. Vid samtliga av 

intervjutillfällen användes diktafon för inspelning, vilket alla chefer gav medgivande till, 

sedan har intervjuerna transkriberats. Jag har under metodens genomförande haft 

vetenskapsrådets etiska principer för samhällsvetenskaplig forskning som utgångspunkt. 

Rådet uppställer krav om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

(Vetenskapsrådet, 2002, 6-14). Ett typiskt exempel på hur en intervju genomförts är att jag i 

det inledande skedet har berättat om studiens syfte och mening, det har följts av vilka 

rättigheter som den berörda personen har och om de godkänner inspelning av intervjun. Vid 

varje tillfälle har jag även gett varje boendechef möjligheten att kunna ställa frågor till mig 
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innan intervjun påbörjats, vilket de flesta inte gjorde. Det var främst efter intervjun som frågor 

uppkom och ställdes, utifrån en mer allmän diskurs. 

 

5.3 Kvalitetskriterier 

Likt forskaren Ulrika Haakes resonemang menar jag att all vetenskaplig kunskap bör förstås 

som konstruerad, då det inte finns något som skulle kunna kallas opartisk, ren eller neutral 

kunskap. Dock som undersökare kan jag trovärdiggöra mina resultat och tankegångar genom 

att framföra de vetenskapliga resonemangen på sådant sätt som överensstämmer med den 

aktuella utgångspunkten (Haake, 2004, 93). För denna uppsats har tre stycken 

kvalitetskriterier upprättas för att stärka och visa på de krav som jag har på uppsatsen.    

Det först kvalitetskriteriet inriktar sig på samstämmigheten mellan ett systematiskt arbetssätt 

och analysmetod, i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna, en koherens. Genom 

trovärdiga och väl genomförda analyser och resonemang med hög grad av samstämmighet är 

koherenskriteriet betydelsefullt (Haake, 2004, 94). Det betyder att de resonemang jag skriver 

måste bedömas utifrån hur logiska och begripliga de är (Olsson & Sörensen, 2011, 212). För 

att ge läsaren och bedömaren möjlighet till en kritisk granskning av det vetenskapliga arbetet 

krävs en hög grad av transparens, vilket är det andra kravet. Transparens kriteriet handlar om 

att jag som författar arbetet bör skriva och framföra min uppfattning på ett öppet och tydligt 

sätt, vilket jag har eftersträvat. Att jag tydligt visar syftet med studien, förfarandet men också 

redovisa fördelar och nackdelar med studien. Det tredje kriteriet är reflexivitet. Att jag som 

uppsatsskrivare kan kontinuerligt uppmärksamma implicita normer och förutfattade meningar, 

för att sedan ersätta de med vetenskapliga insikter. Jag som författare men även för forskare i 

allmänhet kan det vara svårt att agera värderingsfri. Denna tanke kräver av mig och mitt 

arbete att jag problematisera min egen vetenskapsframställning, vilket innebär analys, 

reflektion och synliggörelse av min egna systematiska förförståelse och analysera de egna 

analyserna (Haake, 2004, 94f). Den reflexiva meningen har exempelvis inneburit att jag efter 

diktafoninspelningarna, fortsatt lyssna och föra anteckningar för att uppmärksamma 

framställningar som är av användbarhet för studien. Jag kan uppleva vid ett antal tillfällen att 

vissa talar mer öppet, dock uppfattar jag att dessa inlägg är av mer privat karaktär. Att chefen 

vid intervjuerna talat mer i sin roll som ledare och kommunanställd än som privatperson. 
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5.4 Metodbearbetning 

I intervjuguiden (bilaga 1.) uppställdes ett antal teman, detta för att uppnå en viss struktur, 

frågorna kunde ställas i olika följd och nya frågor kunde tillkomma under intervjuernas gång. 

Exempelvis uppkom det under intervjuerna frågor om framtiden kontra nutid, vilket inte 

fastställts i guiden men som uppdagats och anammats. Utifrån det insamlade materialet har 

jag sedan noggrant transkriberats, lästs igenom och undersökts. Under denna process har olika 

teman uppmärksammats, där vissa följde intervjuguiden medans andra nya teman kunde 

observeras. Denna procedur kan hänföras till metoddisciplinen om tematisering, uppsatsen 

drar likheter med den latenta inriktningen av tematiseringsprincipen, som menar på att jag 

som författare gör en tolkning av vad som kan ligga bakom orden på de personer som 

intervjuats. Det tematiserande metodprincipen försöker att relatera innehållet, i detta fall från 

intervjuer, till historisk utveckling, mänskligt beteende och social organisation. Genom att 

analysmetoden placeras i ett teoretiskt sammanhang så illustreras dess vetenskapliga idé 

(Olsson & Sörensen, 2011, 209f). 

  

5.5 Fallbeskrivning  

Den svenska äldreomsorgen är huvudsakligen ett kommunalt ansvarsområde och 

ansvarsgraden fastställs inom ramen för socialtjänstlagen (SOL). Sveriges kommuner har i 

hög grad ett eget självstyre, i vilket äldreomsorgen omfattas. Självstyret medför att 

kommunerna själva kan besluta på vilket sätt de ska sköta sina förpliktelser för äldreomsorgen 

för att tillgodose de äldres behov. Självbestämmandet kan till exempel innebära i vilken form 

omsorgen ska bedrivas, i vilken utsträckning eller till vilken ekonomisk kostnad (SOU: 

2008:51 & SKL, 2012).  

 

Den aktuella fallstudien är lokaliserad till en medelstor svensk kommun, där den 

allomfattande äldreomsorgen bedrivs i offentligregi. Kommunens särskilda boenden är 

geografiskt utspridda i hela kommunen. Ortens socialförvaltning och generella kommunala 

verksamhet tillämpar en gemensam värdegrund och en plan för likabehandling. Policyn berör 

samtliga anställda, medarbetare och chefer, den närmsta chefen framhävs enligt policyn ha ett 

särskilt ansvar i att skyndsamt agera om det förekommer handlingssätt som inte anses vara 

överensstämmande med policyn. Den gemensamma värdegrunden utgår ifrån tanken om alla 
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individers lika värde. Värdegrundens principer menar på att samtliga medarbetare ska ha lika 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck 

eller funktionshinder. 

 

6. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer det empiriska intervju materialet att analyseras och resultatet 

presenteras. Avsnittet är uppdelat i fem teman där varje del kommer att behandlas och 

undersökas (se kapitlet metodbearbetning). Temabeteckningarna är i avsnittsföljd: Alla 

individers lika värde, Organisationskultur, Begränsad information och utbildning, 

Arbetsgruppens uppbyggnad och Inte idag men i framtiden.   

 

6.1 Alla individers lika värde 

Boendecheferna uppgav frekvent tanken om alla individers lika värde oavsett personens 

sexuella läggning, likabehandling för alla individer framhävs vara det centrala i 

verksamheten. Cheferna upplever sig själva som fördomsfria och att det inte har någon 

betydelse om personen skulle vara heterosexuell, homosexuell, bisexuell eller trans. Samtliga 

intervjuade personer för fram privata erfarenheter i sin framställning, att upplevelser från 

personens privata liv har påverkat denne i sin allmänna uppfattning om HBT-personer. 

Framställningar som förs fram är till exempel: 

  

”Jag tycks vara en väldigt fördomsfri människa, vilken sexualitet andra människor har 

det stör inte mig” 

 

”jag har aldrig tänkt något annorlunda på det sättet så att för mig är det ingen faktor” 

 

”Jag tänker på lika värde, värdegrunden. Det spelar ingen roll oavsett sexuell läggning, 

oavsett religion, så ska alla ha ett lika värde, det tycker jag genomsyrar kommunen.” 
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Vid tre av intervjutillfällena för boendecheferna uppmärksamheten mot transsexualitetsfrågan 

med specifika resonemang som berör transvestiter, om män som klär sig i kvinnokläder eller 

kvinnor som klär sig i manskläder. Cheferna uppfattar det hela som mer uttryckligt och 

uppenbart, vilket de menar kan försvåra personens sociala liv och medföra att personen inte 

accepteras lika som andra och uttrycker:  

 

”Skulle jag ha en arbetskamrat, en man som klär sig i en klänning eller en boende, då 

vet jag inte hur jag skulle reagera?[…]Hjärnan säger att jag ska ta emot med öppna 

armar men hur man egentligen skulle känna då det kan jag inte säga[…]Lär man känna 

personen sen så tror jag att det där skulle suddas ut.” 

 

”Jag tror att transsexualiteten är svårare och mer tabu i dag än vad homo- och 

bisexuella är.” 

 

Kommunens plan för likabehandling och värdegrund formulerar synen att alla individer har 

lika värde oavsett sexuell läggning, ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder. Samtliga chefer 

uppmärksammar den lokala policyn och värdegrunden, dock framkommer det att inget 

specifikt dokument förtydligar på vilket sätt verksamheten ska arbeta med HBT-frågor, ”Nej, 

ingenting” och andra säger: 

 

”Inte vad jag vet, nej. Utan det är ju mera på det allmänna planet att… Om 

diskriminering, det är väl det man pratar om, man pratar inte specifikt. Inte vad jag 

upplever i alla fall, jag har inte varit med om det”  

 

”jag vet att det finns en jämställdhets- och diskrimineringspolicy som[…]kommun har 

tagit fram. Jag kan den inte ordagrant eftersom att vi aldrig har ställts inför det 

problemet här” 

 

Individer som lever inom särskilt boende för äldre är i ett stort omsorgsbehov dock 

förekommer det endast vid ett fåtal tillfällen beskrivningar om brukarnas 

funktionsnedsättningar. Flera av cheferna uppmärksammar dock den enskilda och 

individanpassade vården och omsorgen som varje äldre ska få, det menar på att arbetet ska 

vara rättvist och tillgodose alla brukarnas behov till exempel nämns ”vi sätter alltid individen 
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i centrum” och ”individuellt, vad man har för behov och önskningar och tillmötes gå dem”. 

Det uppfattas vara i denna individanpassade vård som den enskildes behov och krav ska i 

största möjligaste mån tillmötesgås. 

 

 

Anthony Giddens menar att normer existerar inom alla kulturer som grundläggande idéer och 

tankesätt om vad som är exempelvis viktigt och värdefullt (2003, 37f). Utifrån Giddens 

resonemang tycks det vara en vedertagen norm bland boendecheferna och kommunens 

allmänna målsättning, att alla individers lika värde står i centrum. Det framgår främst genom 

chefernas egna språkliga framställningar men även av kommunens egen skriftliga policy. Den 

rådande synen bland kommunens offentliga handlingar och chefernas framställningar kan 

även tolkas som medvetna normer. Medvetna normer kan tolkas vara synpunkter eller 

handlingar som framförs på ett reflekterande och medvetet plan. Håkan Hydéns talar om 

dessa typer av normer och hans tes uppfattas gestalta chefernas och organisationens 

framställningar, det är på ett tydligt och klart sätt som framställningarna om lika värde förs 

fram och resoneras kring. Att tydliggöra genom policydokument om den allmänna synen på 

lika rättigheter kan ses som ett sätt att vara öppen, medveten, reflekterande men även en 

ständig påminnelseför anställda om vilka normer och värden som ska råda i verksamheten. 

Denna norm tycks dock spegla mindre den praktiska handlingen, vilket kommer att föras fram 

vid kommande teman.    

 

Den allmänt positiva uppfattningen om HBT-personer som ses i detta empiriska material, 

liknar Gerd Röndahls (2004) studie, där trotts fall av negativa uppfattningar om 

homosexualitet, rådde en allmän uppfattning om positiva åsikter och meningar om 

homosexuella. I materialet kan dock risker synas, däribland informanternas upplevelser och 

oro för transvestiter. Vilket kan tolkas som en farhåga att till exempel mannen som klär sig i 

typiska kvinnokläder, kan riskera att möta negativa normer i verksamheten. Röndahls teori 

om normer uttrycker att de existerar inom varje kultur och där de eftersträvansvärda normerna 

kan formas utifrån olika personers sexuella identitet (2010, 312). Chefernas vedertagna norm 

tycks inte spegla denna tanke, men den sociala verksamheten är stor och rymmer ett brett 

spektra av personal, vilket kan ses som en riskfaktor.   
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6.2 Organisationskultur 

Vid en noggrann undersökning av intervjumaterialet framgår det av alla informanternas 

resonemang och framställningar är att ämnet HBT framställs som en relativt tyst fråga i 

verksamheten men också ett ämne som inte uppmärksammas i någon grad. Det speglar enligt 

cheferna även äldreomsorgens verksamhet på högre nivå. Framställningarna sker dock inte i 

ett enda enskilt resonemang, utan det sker genom ett flertal omständigheter som tillsammans 

bidrar till perspektivets ställning.  

 

Den första omständigheten som synliggörs berör omständigheterna kring chefernas 

erfarenheter av homosexuella, bisexuella och transpersoner i verksamheten. En majoritet av 

informanterna anger eller framställer att de under sin tid som boendechef inte har haft en 

brukare vid boendet som har levt öppet med en annan sexualitet än heterosexuell, varken 

tidigare eller vid intervjutillfället. Olika sexualitet inom personalstyrkan framställs 

förekomma marginellt. Den begränsade yrkeserfarenheten av HBT-personer är dock 

övergripande i framställningarna, särskilt bland brukare men även i stor utsträckning bland 

personal och anhöriga. Någon informant uttrycker att de vid tidigare arbetstillfällen upplevt 

enstaka erfarenhet från arbetskamrater i omsorgen, dock i en annan typ av yrkeskategori än 

boendechef. Den bristfälliga yrkeserfarenheten speglar inte chefernas privata erfarenheter, alla 

av de intervjuade förmedlar att de har i olika grad och form av privata erfarenheter av HBT. 

Bland cheferna uttrycks: 

 

”Ingenting tyvärr och det kan nog vara mycket att man inte pratar om det. Det finns 

ingen kultur att lyfta den typen av frågor[…]För jag har ingen erfarenhet varken av 

brukare eller personal[…]Privat har jag ju erfarenheter av vänner och bekanta men inte 

inom boendet” 

 

”Jättesvårt, jag tror att vi har väldigt små erfarenheter av HBT, faktiskt. Sen tror jag att 

vi inte har haft någon som har varit HBT, varken bland personal eller boende” 

 

”Inte brukare men däremot har vi dem som jobbar hos oss, som sagt jag har väl aldrig 

tänkt i dem banorna att liksom att en människa har någon läggning åt något håll” 
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Den andra synliggjorda situationen rör HBT-frågans prioritet inom äldreomsorgen, en fråga 

som hämtades från intervjuguiden och ställdes till varje boendechef: ”Vilken prioritet 

uppfattar du HBT-perspektivet har i äldreomsorgens?” I tydliga resonemang menar en 

övervägande del av cheferna att frågan har en låg prioritet inom äldreomsorgens verksamhet. 

En chef uttrycker: 

 

”Det är nog längst, längst ned[…]i och med att jag aldrig har stött på det så tänker jag 

inte direkt det har någon prioritet och en annan chef säger: Väldigt låg prioritet 

eftersom det aldrig pratas om det egentligen.” 

 

Ett antal chefer relaterar prioriteringsfrågan till den tidigare aspekten om erfarenheter, att den 

låga erfarenheten bidrar till en låg prioritet. Andra uttrycker tanken om att det vore mer 

aktuellt att uppmärksamma frågan om verksamheten fick konkreta fall av personer med annan 

sexuell läggning än heterosexuell i verksamheten. En boendechef talar inte om prioriteringar 

utan uppfattar att värdegrunden ska stå i centrum och ger inget svar om prioriteringarna.  

Det uppkommer dock vid ett antal intervjuer att andra frågor upplevs mer prioriterade och 

aktuella, bland de frågorna lokaliseras i materialet den generella sexualitetsfrågan samt 

integrations- och religionsfrågan. Två citat från materialet förmedlar att ”Integrationsfrågor 

upplever jag att det är mycket, det känns mer påtagligt.” och ett annat menar på att ”Det är 

nog kanske lite mer prioriterat, i vårt samhälle har det kommit in fler religioner och jag tror att 

den här frågan är högre.”. En tredje chef framför i talet om sexualitetsfrågan generellt att:  

 

”den har jag mer erfarenhet ifrån, både homo-, bi- och transsexuellt är intressant och 

diskutera men just sexualitet i allmänhet bland äldre är väl en fråga som kanske är 

större.” 

 

Framställningarna som synliggörs tycks indikera på att ämnet och perspektivet HBT inte har 

en prioriterad ställning inom den sociala verksamheten. Inom kommunala verksamheter 

existerar många frågor och centralt inom denna tycks integrationsfrågan vara mer prioriterad 

och aktuell, tillskillnad från HBT-frågan som anses vara helt eller till stora delar 

bortprioriterad.  
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Ytterligare en omständighet på organisationskulturen kring HBT-perspektivet förtydligas i 

boendechefernas framställning av diskussions och åsiktsklimatet inom sin eget äldreboende, 

särskilt boende för äldre. Framställningarna som nämns är att frågan sällan eller aldrig 

kommer på agendan i de samtal som förs både mellan personal på det berörda boendet men 

också bland högre chefer. Två chefer upplever att det ibland på ett allmänt plan har dykt upp i 

samband med program på tv. Vid de få tillfällen som frågan har uppdagats menar de att det 

varken har dykt upp negativa eller positiva åsikter. En annan chef menar på att Man tar inte i 

det helt enkelt. Andra säger: 

 

”Det jag tänker att det ska ha kommit upp på, det är när det är något på tv:n eller just 

då man sitter och fikar och sådant[…]Det har inte varit något som jag har reagerat på” 

 

”Nej, ingenting förekommer det faktiskt.[…]Nej, det finns ingen kultur 

överhuvudtaget att prata kring det.” 

 

På följdfrågan om orsaken till det aktuellt rådande diskussionsklimatet om HBT framhäver en 

boendechef att: 

 

”Jag tror det ligger hos de enskilda personerna, det är nog lite känsligt det där.”  

 

 

Fanny Ambjörnsson skriver att heteronormativitet är ett angreppssätt som syftar på de 

institutioner, strukturer, relationer, handlingar och lagar som upprätthåller heterosexualitet 

som det naturliga och självklara levnadssättet (2006, 51f). På liknande sätt har äldreomsorgen 

som offentlig institutionell aktör med olika uppsättningar av strukturer och relationer mellan 

personal och brukare. Det uppfångas i det empiriska materialet osynliggöra homo-, bi- och 

transsexuella i den praktiska verksamheten. Tiina Rosenberg talar om heteronormativiteten 

som en aktivt normerande kraft och det tycks som att det heterosexuella levnadssättet är taget 

förgivet i det dagliga arbetet men också i de gemensamma diskussionerna. Detta förtydligas i 

resultatet då flera boendechefer har uppfattningen att deras verksamhet inte har eller haft 

någon erfarenhet av HBT-personer som brukare. Det kan tyckas vara en motsägelse mot för 

chefernas tidigare resonemang (se temat om lika värde). Alla inom verksamheten ska 

behandlas med lika värde och ges individuell omsorg, dock råder det en normerande tanke att 

det varken lever någon person som är homosexuell, bisexuell eller transperson vid 
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inrättningen. Svante Norrhems skrift om den svensk HBT-historia för fram att homosexualitet 

var olagligt fram till och med 1944 (2008, 106) och sexualiteten betraktades som en sjukdom 

av socialstyrelsen till år 1979 (RFSL). De äldre individer som idag vistas inom särskilt boende 

för äldre levde eller växte upp i en tid då med en allmänt svag acceptans för olika sexuella 

yttringar och där en icke heterosexuell läggning kunde medföra fängelse. Som framkommer i 

denna studie tycks den minimala erfarenhet som boendecheferna uppfattar verksamheten har 

bidragit till en kultur som betraktar HBT-personer som icke närvarande på boendet.  

 

Majoriteten, de heterosexuella, blir den förutsatta och normerande gruppen dit alla hänförs 

till, en sorts assimilering och integrering. Rosenberg (2002, 102) talar om 

heteronormativitetens bärande principer, en av principerna är assimilering. 

Assimileringsprincipen beskrivs av henne som en universal tanke där minoriteter ska anslutas 

till majoriteten och den heterosexuella normen. Därmed utesluts individer att kunna leva med 

sin sanna sexuella identitet och lever istället med den i osynlighet. Likt resultatet kan det 

tolkas som att HBT- personer osynliggörs och placeras in i den normerande gruppen av 

heterosexuella som framställs finnas på boendena. Att leva under identitetsgömmande 

förhållanden kan, vilket Norrhems beskrivningar visar, ha präglat många äldre HBT-personers 

levnadsförhållanden och som kan fortsätta i en verksamhet som inte uppmärksammar olika 

sexuella läggningar. 

 

I det empiriska resultatet visar boendechefernas framställningar att HBT-ämnet varken har en 

hög prioritet eller att frågan har förts på agendan i diskussioner mellan personal och/eller 

chefer. Det tycks likna Fanny Ambjörnssons resonemang om hur strukturer och handlingar i 

samhället upprätthåller normen om att heterosexualiteten är det naturgivna (2006, 52). Det 

strukturella och handlingsmässiga utifrån resultatet kan ses vara de mönster som råder att 

ingen för fram ämnet för diskussion och än mindre att ämnet ges en särskild prioritet eller att 

ämnet bör uppdagas i högre utsträckning. Men likheter kan även ses finnas i Håkan Hydéns 

tal om omedvetna normer. En omedveten norm är en regel som kan vara relativt integrerad så 

att en individs och/eller en grupps tankar och föreställningar av hur någonting är eller borde 

vara tas för given och därför inte uppmärksammas eller problematiseras. Utifrån empirin 

tycks de rådande föreställningarna om att inte diskutera eller främja HBT-frågor vara taget 

förgivet och väl integrerat i verksamheten, det tycks inte alls reflekteras eller problematiseras. 

Det uttrycks som beskrivits av en chef att ”i och med att jag aldrig har stött på det så tänker 

jag inte direkt det har någon prioritet.” 
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De strukturella och handlingsmässiga aktiviteterna menar jag kan medföra ytterligare en grad 

av uteslutning och osynliggörande av äldre brukare med annan sexualitet än hetero, eftersom 

de kan uppfattas härröra till den heterosexuelltnormerande läggningen. I Yip och Heaphys 

(2006) studie om homo-, bi- och transsexuellas upplevelser av vård- och omsorg ansåg 

deltagarna att ökad kompetens vore önskvärt för att kunna skapa bättre samspel och social 

miljö. Att skapa en god social miljö och samspel borde dock även kunna hämtas från tanken 

att föra ett öppet och synligt diskussionsklimat men även kommunens vilja att prioritera 

frågan om homosexuella, bisexuella och transpersoner. 

 

6.3 Begränsad information och utbildning 

Vid samtliga intervjutillfällen ställdes frågor om information och kunskap bland personalen 

och verksamheten men även chefens egen tolkning av sitt kunnande i HBT. Informanternas 

egna uppfattningar om kunskap och kompetens är lokaliserad på det personliga planet. Vid ett 

antal intervjuer uppmärksammas dock inhämtning av kunskap från mediala forum, däribland 

artiklar och tv program. Den professionella kunskaps- och informationsinhämtningen är 

frånvarande. Ett antal av de tillfrågade förklarar sin kunskap och kompetens som ”ganska 

tunn” och att den ”är väl inte så där jättehög”. Ett mer utförligt resonemang som sägs är: 

 

”Jag följer med i media och läser lite grann. Jag är intresserad av människor och socialt 

arbete, hittar jag en artikel så läser jag ju.[…]Jag brukar läsa med öppna ögon, jag 

dömer inte människor utifrån läggning,” 

 

Det uppfattas generellt att kunskapsnivån i HBT-ämnet inte är hög bland cheferna, dock tycks 

det finnas nyfikenhet och ett visst intresse. Dock kan kunskapsluckan uppfattas som ett 

problem då frånvaron av kunskap kan leda till problem vid bemötande och samtal med 

brukare, anhöriga eller personal i frågor som rör HBT. Konkret kan problemen vara förståelse 

för den historiska diskrimineringen men även förståelsen att kontinuerligt uppfattas som 

heterosexuell.      

  

Vid intervjuerna ställs frågan om de berörda boendecheferna har erhållit någon särskild 

utbildning, information eller kompetensutveckling om ämnet HBT. Ingen av informanterna 

framhäver att de har genomgått någon utbildning eller fått information om ämnet. En 



27 
 

utbildning som framkommer berörde diskrimineringsgrunderna, dock inget fördjupande om 

HBT. En chef framställer en kritisk ståndpunkt och anser att det skulle behövas. 

 

”Nej ingenting och det tycker jag faktiskt är dåligt för det tycker jag skulle behövas. 

Om inte annat bara, vad som helst, någon kommer och informerar om det eller lämnar 

ut broschyrer.[…]det borde ju ändå någonstans finnas tillgänglig information för alla 

om det,” 

 

Ytterligare en detalj som dyker upp i resonemangen om utbildning är om en konkret situation 

skulle uppstå i verksamheten. Till exempel om det skulle flytta in en äldre brukare som levde 

öppet homosexuell, bisexuell eller som transperson. Att det vid sådana tillfällen skulle vara 

mer relevant att beröra ämnet genom exempelvis utbildning eller information, en del uppfattar 

inte att någon HBT person lever på boendet. 

   

”Är det någonting som dyker upp och man ser att någon som har åsikter eller 

kränkande synpunkter. Det gäller även rasism, andra saker. Jag tror inte att man 

specifikt kan inrikta sig.” 

 

”Ja, det är som lättare tror jag. Annars blir det liksom bara hur ska vi hantera det? Vi 

har inte personer med HBT i dag.” 

 

Ingen av cheferna uppfattar att personalen har deltagit i utbilning eller mottagit information 

med särskild inriktning mot frågan HBT. Det som ett antal av de intervjuade för fram är 

personalens erhållande av information om likabehandlingsplanen. Personalens kompetens och 

kunskap anses av en del vara begränsad främst eftersom det inte förs diskussioner om 

sexualitet i verksamheten (vilket förs fram i temat om organisationskultur). Fortsättningsvis 

förs resonemanget om verksamheten skulle få ett praktiskt exempel, en brukare som 

exempelvis var öppet homosexuell. 

  

”Det aldrig har varit aktuellt och det har inte kommit centralt ifrån heller. Alltså 

mycket utbildningar kommer centralt så vi har inga egna.[…]Men skulle vi få ett 

dilemma här att det skulle bli ett problem så måste man ju ta upp det.” 
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Alla av cheferna ser positivt på personal med HBT-perspektiv i sitt praktiska arbete och att 

det skulle vara positivt för verksamhetens. Utbildning generellt upplevs som ett fördelaktigt 

redskap för att utveckla verksamheten och skapa en bättre arbetsmiljö. Dock framställdes inte 

information, utbildning och kompetens utbildning som eftersträvansvärt av ett antal 

informanter, på grund av att det vore mer relevant om boendet hade empirisk erfarenhet.  

 

”Alltså i dag så tror jag att det har, det finns nog inget behov av det på det sättet men i 

framtiden ja, definitivt det tror jag.” 

 

”absolut, men jag tror att på något sätt vore det bra om man hade det i anknytning med 

att man hamnar i den situationen” 

 

Det uppdagas dock under en intervju att HBT-kunskap och kompetens borde ges till anställda 

oavsett en konkret situation eller inte. Centralt för denna ståndpunkt vilade tanken på ett bra 

bemötande mellan personal och brukare men även anhörig. 

 

”Det är klart, finns kunskapen där så kanske man anpassar sitt bemötande på ett annat 

sätt, man kanske ställer andra frågor. Öppnare frågor, inte utgår ifrån att man har levt 

med en man eller kvinna eller utgå från heteronormen.” 

 

Utifrån det empiriska materialet råder det ett synligt frånvarande av kunskap, kompetens och 

information om HBT. En förekommande föreställning som kommer ut är att 

kunskapsutveckling och information vore mer aktuellt om verksamheten skulle ha ett 

praktiskt exempel, vilket visar på att ett antal av cheferna uppfattar att boendet inte har haft 

homosexuella, bisexuella eller transpersoner som brukare.  

 

 

Fanny Ambjörnsson (2006, 52) menar att heteronormen kan förekomma i olika uttryck, 

historiskt kunde detta ske genom lagstiftning och sjukdomsklassificering medan idag kan 

uttrycket ske genom osynliggörande. Ambjörnsson anser att institutioner som exempelvis 

kommunala verksamheter och strukturer kan upprätthålla en heteronorm ordning, där 

heterosexualiteten förutsetts vara det allomfattande och naturliga i tillvaron. Flertalet av 

framställningarna visar på att utbildning för personal vore mer relevant om verksamheten får 

en eller flera brukare som är homosexuell, bisexuell eller transsexuell. Utifrån Ambjörnssons 
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tes tycks det finnas heteronormativa föreställningar, det förutsetts att brukarna är 

heterosexuella och att ingen individ lever inom boendena med en annan sexualitet och har 

heller inte gjort så tidigare.  

 

Gerd Röndahl (2010, 314) menar att homosexuella, bisexuella och transpersoner finns överallt 

inom vården, bland studenter, patienter, anhöriga och personal. Men att de flesta är osynliga i 

den sociala miljön på grund av rädslan för att en mer öppen livsstil kan resultera i negativa 

effekter från omgivningen. Tidigare forskning av Heaphy och Yip (2006), Röndahl (2004 & 

2009) förtydligar vikten av kompetens, utbildning, information och öppna dialoger som 

redskap för att minska heteronormativa fördomar, attityder, strukturer och handlingar. 

Metoderna ses skapa gynnsammare förutsättningar för individer att vara öppen med sin 

sexualitet både bland personal, brukare men även anhöriga och motverka homofobi. Denna 

sammantagna bild kan utifrån min studie visa på att den information och utbildning som ingen 

tycks ha erhållit inom kommunens verksamhet för särskilt boende om äldre kan påverka 

HBT-personer i negativ bemärkelse, både bland brukare på boendena men även bland 

anhöriga till personen eller bland personal. Den kunskapslucka som studien tycks visa på 

finns kan mer exemplifierat leda till sämre bemötande och ovisshet i hur personal ska bemöta 

frågor om HBT när de väl dyker upp. I temat om alla individers lika värde, framhölls oro inför 

transvestiters potentiella situation, att motsättningar mot att exempelvis en man klär sig i 

kvinnokläder kan resultera i diskriminering. Att behandla och möta sådana situationer bör 

underlättas och ske på ett säkrare sätt om utbildning eller information har getts som tydliggör 

området och olika perspektiv.  

 

Det framgår att utbildning och information varit frånvarande, men även i temat om 

organisationskultur visas på bristande erfarenheter och frånvarande diskussion. Lars 

Evertsson och Stina Johansson förmedlar att utbildning inte enbart handlar om att få mer 

kunskaper om till exempel homosexuella personers historia och livsstil. De menar att 

utbildning och information även kan ge den enskilde personalmedarbetaren möjlighet att själv 

kunna reflektera och bearbeta sina egna normer och fördomar om homo-, bi- och 

transsexuella (2010, 51). I relation till uppsatsen kan innebörden av att uppmärksamma, 

diskutera och samtala samt att få information ge den enskilde medarbetaren möjlighet att själv 

kunna resonera och fundera över HBT-ämnet, vilket kan påverka kommunens verksamhet. Att 

ha kompetent personal och ett öppet klimat kan hjälpa de äldre som idag lever inom omsorgen 
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och som tidigare levde och växte upp i en tid då tanken att vara HBT-person inte var 

accepterat (Norrhem, 2008, 106). 

 

Frånvaron av utbildning och information uppmärksammas även i två statliga utredningar 

(Socialstyrelsen, 2008 & Folkhälsoinstitutet, 2005). Drar slutsatsen att det inom svensk 

omsorg och sjukvård existerar en kunskapslucka bland verksam personal. I socialstyrelsens 

rapport menar utredarna att ett HBT perspektiv bör integreras i samtliga kommuner och 

landstings verksamheter (2008, 27). Statens folkhälsoinstitut berör samma ståndpunkt och 

uppmanar bland annat Sveriges kommuner att synliggöra HBT-ämnet genom att till exempel 

utbilda personal i HBT, för att kunna stärka bemötande och omsorg (2005, 51).    

 

Socialstyrelsen allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i 

socialtjänstens omsorg om äldre (2011) förmedlar att personal som arbetar med att ge stöd 

och hjälp i omsorgen ska ha ”kunskap om människors olika förutsättningar och behov samt 

förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet” (Socialstyrelsen, 2011) men personal 

bör även ha ”kunskap om hur sättet att kommunicera kan anpassas till olika situationer och till 

olika individers förutsättningar och behov samt förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska 

arbetet” (Socialstyrelsen, 2011). De allmänna råden tillämpas utifrån den nationella 

värdegrunden som lägger stor vikt vid värdigt liv och välbefinnande. Äldre men även yngre 

HBT-personer har i samtid som historiskt levt med andra förutsättningar, Tiina Rosenberg 

talar om att HBT-personerna som avvikare bestraffas genom marginalisering, 

stereotypisering, osynliggörande samt homofobiska möten i det sociala livet (2002, 101).  

 

6.4 Arbetsgruppens uppbyggnad 

Bland informanternas framställningar uppfattas det praktiska arbetet med HBT-personer 

kunna påverkas beroende på personalgruppens uppsättning. En allmän inställning som skådas 

är boendechefernas tanke om den mixade personalgruppen. Det uppfattas generellt positivt att 

ha en bred mångfald bland de anställda inom omsorgen. Att ha både män och kvinnor, unga 

och gamla men också en bred kulturellmångfald exempelvis olika trosuppfattningar och 

språk, anses berika och stärka människor. 
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”Jag tror att det är bra med kultur eller mångfasetterad personal överlag även om man 

kommer in på det där med hbt också. Att man blandar, vi är ju ett tvärsnitt också av 

hur det ser ut i samhället, så ska det vara här också.” 

 

”det är ett bredare spann på samtalsämnena men jag upplever också att det finns en 

öppenhet och nyfikenhet på vad andra har att berätta, upplevelser och sådär. Just om 

HBT tror jag att det kan vara lättare att komma in i en sådan grupp, där det finns ett 

spann av olika människor” 

 

Dock kan ovanstående meningsyttringar ses som en motsägelse till följdfrågan ”Berätta din 

uppfattning om hur personalens ålder, kön och/eller politiska samt religiösa övertygelse kan 

påverka det praktiska arbetet med äldre HBT-personer?” (bilaga 1.). De generella 

framställningarna synliggjorde det positiva med en mångfacetterad personalgrupp, dock 

framkom det i materialet att kategorierna ålder och religion kunde ha negativ inverkan på 

omsorgen av HBT-personer. Ålder har en viss betydelse då den yngre medarbetaren uppfattas 

kunna vara mer öppen i HBT-frågor än äldre arbetare. Betydelsen av religion menar en del 

har att göra med olika trossamfunds historiska men även samtida bild av homo-, bi- och 

transsexuella som onaturliga och felaktiga inriktning utifrån Guds vilja. Samtidigt 

framkommer det att den enskilde personalmedarbetaren har ett ansvar att professionellt utföra 

uppgifter oavsett om personen har en särskild åsikt i frågan om HBT.  

 

”Ja, alltså självklart. Har du personal som är väldigt religiös eller har någon tro som 

gör att där inte HBT är accepterat så kan det påverka samarbetet mellan personal eller 

jobbet mot den enskilde brukaren.” 

 

”Jag tror även religion har betydelse, har man en stark religiös tro vad det än är. De 

flesta religioner fördömer ju homosexualitet, det är ju hetero som är normen. Jag är 

ingen expert på religioner men det är den uppfattningen jag har,” 

 

En boendechef talar om sammansvetsade grupper som endast består av en homogen grupp av 

individer med lika ålder och liknande bakgrund: 
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”sedan ur minnestider och väldigt sammansvetsade och väldigt så här gör vi[…]de är 

ganska fyrkantiga inte så mycket utanför ramen. Det är klart att det är svårare att prata 

kring i dem termerna av hbt frågor i en sådan grupp.” 

 

En annan boendechef för fram tesen om enskilde medarbetarens ansvar i sitt arbete: 

 

”Man ska ju vara professionell när man är och jobbar, man ska faktiskt plocka bort 

grejer. Men det kan säkert spegla sig i ens värderingar.” 

 

 

Gerd Röndahls studie på homosexuella kvinnor och mäns upplevelser av sjukvården (2009) 

och vård- och omsorgspersonals uppfattningar och attityder om homosexuella patienter 

(2004) förde i båda fallen fram en gemensam nämnare: religion. De informanter som 

berättade om sin erfarenhet av svensk sjukvård framförde en oro för att bli behandlad av 

religiös personal, att trosuppfattningen skulle kunna ha en negativ inverkan på vården (2009, 

149). I den andra studien visade de kvalitativa resultaten att 47 % av den tillfrågade 

sjukvårdsarbetarna skulle avstå att hjälpa en homosexuell individ om möjligheten fanns. En 

vanlig kommentar som förekom vid frågan var att Gud hade skapat en heterosexuell man och 

kvinna, homosexualitet var något onaturligt (2004, 23). Den tidigare forskningen visar på ett 

liknande fenomen som boendecheferna för fram, synpunkten att religionen kan spela en 

betydelse i bemötande och omsorg av andra om den berörda personen är homo-, bi eller 

transsexuell. Omsorgens personaluppbyggnad är i dag en mångfasetterad grupp vid många 

inrättningar, det innebär olika religiösa uppfattningar. Röndahl (2004) anser att utbildning och 

en öppen dialog är nödvändig inom vård- och omsorgsförvaltningar för att skapa ett gott 

socialt klimat.  

 

Som tidigare uppmärksammats har varken kommunens personal eller boendechefer erhållit 

utbildning och utifrån forskning men även det empiriska materialet kan det upplevas bli och 

vara problematiskt och ett problem som kan försvåra för individer att vara öppen med sin 

sexualitet. En informant uttryckte följande:  
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”Man har en ryggsäck med sig.[…]Är du uppfostrad i en familj med en värdering 

vänder du inte på den värderingen bara för att du fyller 20 år än när du fyller 18 

år.[…]Det är ju mixade arbetsgrupper, så det spelar ju roll vad du har med dig i ditt 

bagage, vilken värdering du har[…]Man ska ju vara professionell när man är och 

jobbar man ska faktiskt plocka bort grejer men det kan säkert spegla sig i ens 

värdering.” 

 

Anthony Giddens tes om normer menar på att de existerar inom alla kulturer och befäster 

grundläggande åsikter hos varje individ eller grupp om vad som är värdefullt men även vad 

som är eftersträvansvärt. Normerna menar Giddens är riktlinjer hur människan agerar i 

verkligheten (2003, 37). I min studie tolkas värdegrunden och likabehandlingsplanen som 

explicita dokument för hur verksamheten ska bedriva ett gott arbete, personalgruppens 

uppbyggnad tycks bli mer mångfacetterad enligt informanterna vilket innebär fler varierande 

normer från olika kulturer, det bör därför anses viktigt att kunna ha ett öppet 

diskussionsklimat där frågor som exempelvis sexualitet och HBT berörs. 

 

6.5 Inte i dag men i framtiden 

Samtliga informanter uttryckte gemensamma framställningar och resonemang i frågan om hur 

de upplevde homo-, bi- och transsexualitet i äldreomsorgen inom den kommande framtiden. 

Det figurerar två påfallande sidor i svaren på frågan. Den första är att alla chefer ser positivt 

på de kommande generationerna, att både personal och äldre inom omsorgen kommer att vara 

mer fria i sitt levnadssätt, vilket uppfattas gynna homosexuella, bisexuella och transpersoner. 

Yngre människorna idag upplevs av informanterna vara mer aktiva i det sociala livet och tror 

mer på individuell utveckling. Individerna som lever under dessa levnadsförhållanden anses 

positivt för hur fritt en äldre kommer att kunna vara i sin sexualitet oavsett om brukaren skulle 

vara homosexuell, bisexuell och transperson.  

 

”jag kan tänka mig att de i dag som är femtio år och yngre är mer öppna med sin 

sexuella läggning på arbetsplatser och i samhället, de blir ju äldre de också. Så där tror 

jag att det kommer att se annorlunda ut i framtiden på boenden” 
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”Jag menar den generationen som jobbar nu, fyrtiotalisterna och tidiga femtiotalisterna 

kanske, ja men om 10, 15 år så jobbar inte dem utan då kommer generationen av 

sextiotalister och sjuttiotalister och åttiotalister, nittiotalister att dominera dem 

anställda. Så att det finns en mer öppenhet och acceptans bland[…]Jag tror att 

framtiden i sig kommer att bli bättre för personer med olika sexuella läggningar” 

 

Den andra sidan av framtidsfrågan omfattar kunskapsläget. En majoritet av cheferna 

framställer uppfattningen att det i framtiden kommer ställas ännu högre krav på HBT kunskap 

och kompetens bland personal och medarbetare inom framtidens äldreomsorg, i temat om 

utbildning dock ansåg flera att information och utbildning inte var att föredra i dagsläget. 

 

”mer samtalsmetodik, hur man ställer öppna frågor, hur man känner sig trygg i mötet 

för där tror jag att det är många som känner sig ganska otrygga” 

 

”lika väl som jag tror att vi kommer få in dem av annan religion så kommer vi 

definitivt att få dem som har en annan sexuell läggning[…]Definitivt tror jag att 

personalen får någon slags utbildning inom, det tror jag” 

 

Queerteorin vilar på en grundtanke om att inte se världen som en absolut konstruktion av 

handlingar och sammansättningar. Martin Berg och Jan Wickman skriver att teorin hämtar sin 

inspiration ifrån poststrukturalismen, postmodern kultur- och samhällsteori samt feministisk 

teori (2010, 20) och Ambjörnsson menar på att queerteorin bör ses som en uppsättning av en 

mängd olika perspektiv: aktivism, teoribildning, paraplybegrepp och så vidare (2006, 8). 

Filosofin anser att samhället är en rörlig konstruktion som kontinuerligt förändras och skapar 

den sociala verkligheten och det sociala livet. I relation till min studie uppfattas cheferna se 

att framtiden kommer att föra med sig mer positiva förhållningssätt till individer med annan 

sexualitet än heterosexuell, vilket förtydligar uppfattningen om dagens heterosexuella norm 

men även uppfattningen om att förändring är möjligt och är eftersträvansvärt. Likt queerteorin 

är generella normer föränderliga och icke bestående (Giddens, 2003, 38).  

 

Dock uppmärksammas i detta tema en motsägelse i hur framställningarna förs fram. I ett citat 

menas att de som är femtio år eller yngre ”är mer öppna” med vilken sexuell läggning den 

individen har och att de personerna även kommer bli ”äldre de också”. Samtidigt 

framkommer andra citat framställningar från ett annat tema (se temat om information och 
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utbildning) att boendet i fråga ”har inte personer” som är homosexuella, bisexuella eller 

transpersoner. Skulle fler leva öppet bland kommande generationer bör det innebära att 

individer även idag lever som HBT-personer dock för de särskilda boendena i skymundan och 

osynlighet. Min tolkning är att det av vissa framställningar anses bli mer vanligt med HBT-

personer i framtiden men att det idag inte är vanligt. Att HBT-personer som brukare, personal 

och anhöriga agerar inom offentliga inrättningar som äldreomsorgen är tidigare 

uppmärksammat i Gerd Röndahls (2010) teser och bör därmed även kunna hänföras till denna 

aktuella studie och lokalisering.   

 

I resonemanget om att det kommer bli vanligare med öppna HBT-personer har cheferna 

uppfattningen om att det kommer att krävas mer kunskap. En chef menar: 

 

”Alltså i dag så tror jag att det har, det finns nog inget behov av det på det sättet men i 

framtiden ja, definitivt.” 

 

I dagsläget är det inte aktuellt men skulle individer komma att till exempel leva öppet 

homosexuell på boendet skulle frågan vara mer intressant. Än en gång förs den 

heteronormativa tanken om att ingen lever som HBT-person idag lever inom boendena, men 

även motsägelsen att det kommer bli mer öppet i framtiden, som att det inte idag existerar 

inom äldreomsorgen. Ambjörnsson menade som tidigare skrivits att heteronormen kan verka 

inom institutioners strukturer, relationer och handlingar (2006, 52). Röndahls implicita 

normfilosofi (2010, 312) kan även ses i min studie. Det tycks råda en norm om vad som är 

eftersträvansvärt inom verksamheten, normer som exempelvis att det i framtiden blir fler som 

lever öppet som HBT-person eller att kunskapen inte krävs nu utan i den kommande 

framtiden. Röndahl menar att normer av implicit karaktär går obemärkta förbi, likt min studie 

tycks inte cheferna eller, som framgår av materialet, övrig personal reflekterar eller 

problematiserar normerna om HBT-frågan idag eller i framtiden.  

 

7. Diskussion 

Följande avsnitt innebär att jag kommer överlägga och resonera kring de resultat och analyser 

som dykt upp under det berörda avsnittet. Det börjas med en kort inledande sammanfattning 
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och fortsätter sedan med en redogörelse för den teoretiskt beskrivna normmodellen. Vidare 

fortsätter diskussionen med att klargöra mina slutsatser men även förslag på fortsatt forskning.  

Kontinuerligt under studieprocessen har ämnesområdet och uppsatsens frågeställning väckt ett 

särskilt intresse och nyfikenhet bland deltagare och utomstående. Ämnet HBT i relation till 

omsorg och äldre har dock visat sig vara ett ouppmärksammat område, som tydligt saknat 

spelrum i den sociala verkligheten. Jag upplever att studien har belyst de rådande 

situationerna inom kommunens särskilda boende för äldre. Genom att presentera fem teman 

som upptäckts har syftet och de fyra frågeställningarna kunnat besvaras. Sammantaget visar 

studien på att cheferna framhäver HBT-frågan i positiv mening, dock med vissa 

motsägelsefulla påståenden. Det råder en begränsning i kunskap och kompetens om HBT 

inom undersökt kommuns särskilda boende för äldre. Utifrån de genomförda intervjuerna kan 

jag även visa på att det rådande diskussionsklimatet i HBT är obefintligt men att det även 

finns vissa motsägelsefulla påståenden i perspektivet om HBT. 

I resultat och analys avsnittet anammades de teoretiska utgångspunkterna: normer, queerteori 

och heteronormativitet men även material från tidigare forskning. Den sammantagna bilden 

har dock inte applicerats på Håkan Hydéns normmodell (teoriavsnittet & Amundsdotter, 

2010). Jag har utgått ifrån modellen och skapat en, specifikt anpassad modell utifrån denna 

studie och dess resultat. 
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Norm: 

Boendechefers syn på 

HBT och HBT-personer 

  

Strukturellt och handlingsmässigt upplevs kommunens verksamhet, utifrån 

boendechefernas framställningar inte ge några särskilda möjligheter för ämnet HBT. 

Det tycks existera en kultur att inte samtala om ämnet, varken bland personal eller 

bland chefer. Planen om likabehandling och den gemensamma värdegrunden berör i 

särskilda punkter sexuell läggning, dock verkar denna inte bidra till vidare diskussion 

eller fortsatt fördjupning i HBT-ämnet. 

Möjligheter 

   Vilja Kunskap 

En vilja som skådas är tanken om samtliga personers lika värde 

och det finns dokument om likabehandling och värdegrund. Men 

resultaten visar även att HBT-ämnet har en dold ställning, en 

annan vilja är tanken om utbildning i ämnet HBT inte krävs, då 

boendena inte har någon brukare som är HBT. Det kan ses som 

en vilja att inte se, inte heller en vilja att verka för förändring. En 

sorts icke handlingsmotivation. 

Utifrån informanternas redogörelser synliggörs det att 

verksamheten har låg och bristfällig kunskap och kompetens 

i HBT-ämnet. Bristen omfattar både yrkesmässiga 

arbetslivserfarenheter men också generella informations- och 

utbildningsinsatser. Utifrån materialet uppfattades bristerna 

råda i hela äldreomsorgsförvaltningen. 

Handling Handling 

Handling 
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Normmodellens analytiska metod tycks visa på en verksamhet som inte driver HBT-frågan i 

något utav de tre komponenterna: vilja, kunskap och möjligheter. Det finns en bred gemensam 

linje om att alla människor har samma rättigheter oavsett sexuell läggning men det förs 

varken motiverade försök till att vilja arbeta med frågan. Det framkommer även av vissa 

informanter att boendet inte har någon HBT-person vid inrättningen, vilket därmed kan visa 

på en motsats till att vilja och istället finna en ovilja att lyfta ämnet. Kunskapen uppfattas inte 

finnas och möjligheterna utifrån organisationens struktur visar på att frågan sällan eller aldrig 

har diskuterats eller uppmärksammats i något led vid kommunens instanser, från högre 

chefsbefattning till personal vid de särskilda boendena. Syftet med normmodellen är att kunna 

finna vägar till en ny sorts handling. Delar av vilja finns men det krävs att någon lyfter frågan 

på agendan, det öppnar för ökad kunskap och möjligheter. Då bör strukturen kunna förändras 

och samtal mellan chefer och övriga medarbetare stärkas, utan tabun eller skam. Ett viktigt 

verktyg i förändringsprocessen och som redskap för att öppna upp för fritt diskussionsklimat 

är utbildning och information om HBT-ämnet. 

  

7.1 Konsekvenser för HBT-personer 

Utifrån resultaten, analysen och normmodellen menar jag sammantaget att en genomgripande 

effekt och konsekvens av de rådande förhållandena är att, HBT-ämnet och HBT-personer 

inom den berörda kommunens särskilda boende är starkt osynligt. Jag menar att frånvaron av 

sociala samtal och samspel i verksamheten, avsaknaden av utbildning, information, erfarenhet 

och den låga prioriteringen är alla beståndsdelar som tillsammans visar på HBT-ämnets 

osynliga ställning. Jag uppfattar att cheferna framställer HBT och HBT-personer i positiva 

ordalag men stannar även där på många sätt. Att jag drar slutsatsen om stagnation är de 

motsägelsefulla påståenden som jag menar dyker upp i resultatet, en uppdagas i temat om idag 

och framtiden. Det framställs att personer i framtiden kommer att leva mer öppet med sin 

sexualitet och att det därför då behövs mer utbildning, inte idag. Detta menar jag visar på en 

osynliggörelse och ett förnekande av att det idag skulle leva människor inom särskilt boende 

för äldre och därför behövs ingen information eller utbildning. Jag uppfattar att detta skapar 

ett hinder och försvårar för den enskilde äldre individen eller för den delen anhörig och/eller 

personal att leva öppet med sin sexuella identitet. Denna form av minimalisering kan vara en 

orsak till att ingen uppfattas vara HBT-person i den kommunala verksamheten bland 

brukarna. Jag anser att det kan finnas en rädsla att bli behandlad annorlunda och stöta på 
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fördomar eller bli stigmatiserad, denna känsla anser jag kan råda oavsett om personen skulle 

vara brukare, personal eller anhörig. Min slutsats kan även kopplas till Röndahls (2009) 

tidigare forskning om homosexuella kvinnor och mäns upplevelser av svensk sjukvård. 

En annan motsägelse som dykt upp under studiens gång berör arbetsgruppens uppbyggnad. 

Samtliga cheferna uppskattar och ser positivt på en mångfacetterad arbetsgrupp. Men i 

kontrast till det menar en del att religion och ålder kan komma att påverka omsorgen i negativ 

bemärkelse om brukaren var öppet homosexuell, bisexuell eller transperson. Den äldre 

medarbetaren uppfattades kunna vara mer trångsynt och inåtriktad och den religiösa aspekten 

tolkades på så vis att de flesta trosuppfattningar ser negativ och bestämt ogillar andra sexuella 

läggningar än den heterosexuella, mannen och kvinnan i relation med varandra. Det framgår i 

materialet att många av cheferna mer tänker på integrationsfrågor än på HBT-ämnet. Jag inser 

likt många av cheferna att de kommande åren lär öka med personer som kommer ifrån andra 

länder och eventuellt talar andra språk och har med sig nya kulturer. Även jag menar att en 

mångfacetterad arbetsgrupp är på flera sätt positivt, i och med detta bör därför information 

och utbildning i högre grad ges i ämnet HBT. Med ökad kunskap menar jag att medarbetaren 

kan stärka sig i sin yrkesroll och profession, med den ökade kunskapen kan fördomar 

överbyggas. Att personal genom den ökade förståelsen kan hantera frågan på ett bättre sätt 

och ge rätt förutsättningar till de enskilda brukarna och kunna se en större helhet.  

En fråga som inte belysts i hög grad i analysen är den om prioritet. Det framgår i materialet att 

integrationsfrågan men även den generella sexualitetsfrågan (i heterosexuell mening) är större 

och mer väsentlig i dagens verksamhet. Jag menar ännu en gång att denna föreställning 

återger tanken om HBT-ämnets osynliga status inom kommunens särskilda boende. Jag 

uppfattar att frågan om HBT-personer i stora delar görs till en minimerad fråga som inte tas 

på lika stort allvar. Flera chefer uttrycker att det är upp till den enskilde homo-, bi- eller 

transpersonen att vara öppen om han eller hon vill med sin läggning. Jag menar dock att det 

för många individer kan vara svårt, då den historiska bilden visar på att HBT-personer levt 

under svåra förhållanden och den rädslan, erfarenheterna och föreställningarna kan leva kvar 

hos varje enskild individ.  

Osynligheten bör dock inte betraktas som ett absolut faktum utan möjlighet till förändring 

finns. Det går att förändra dessa normer, strukturer och handlingar som fortlever. Ett sätt är att 

titta på normmodellen, som visar på att ingen av faktorerna vilja, kunskap och möjligheter är 

aktiva inom organisationen, men jag påstår att information eller utbildning i sin tur kan trigga 
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igång en diskussion som sedan stärker möjligheterna för strukturella förändringar, vilket 

banar väg för nya handlingar som uppmärksammar och synliggör HBT i 

äldreomsorgsverksamheten. Jag vill avslutningsvis även påpeka chefernas positiva hållning i 

förhållande till sexualitetsfrågan men även HBT-personer generellt. Det är en god 

utgångspunkt i viljan att förändra och skapa en bättre miljö för äldre HBT-personer i 

kommunen och visar också på att tanken om att lika värde är en allmänt vedertagen grund i 

verksamheten.  

     

7.2 Förslag på vidare forskning 

Denna studie inriktade sig mot särskilt boende för äldre, men den sociala omsorgen är större 

och omfattar olika delar. Intressant vore att undersöka HBT-ämnet inom hemtjänsten, den 

verksamhet som inte agerar inom ett särskilt boende utan som arbetar och besöker människors 

hem, vilken påverkan har det och hur ställer sig personal och chefer till HBT-perspektivet i de 

miljöerna? Ett annat förslag syftar på att undersöka de äldre homosexuella, bisexuella eller 

transpersonernas egna reflektioner och upplevelser av den svenska äldreomsorgen. Det kan 

omfatta både särskilt boende men även hemtjänst eller korttidsverksamhet.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledning 

Yrkesutbildning? År som boendechef? Tidigare arbetslivserfarenheter inom äldreomsorgen? 

Kan du beskriva hur det är att arbeta som boendechef inom särskilt boende för äldre?  

Berätta vilka erfarenheter verksamheten har av HBT-personer som brukare? (Personal, 

brukare eller anhörig?) 

 

Tema föreställningar och kunskap 

Beskriv dina uppfattningar om Homo-, bi- och transsexuella? (Religiösa? Politiska?) 

Vad kan du berätta om personalens uppfattningar om HBT? 

Kan du beskriva de åsikter och diskussioner som förs i verksamheten om homo-, bi- och 

transsexuella? (I medarbetarsamtal, avdelningsträffar eller i möten med högre chefer)  

Har du i din roll som boendechef erhållit utbildning eller kompetensutveckling i HBT? (Del 

av annan kurs, seminarium?) 

Kan du beskriv din kunskap och kompetens i ämnet HBT och äldre?  

Berätta om vilken kunskap och kompetens du anser finns bland den övriga personalen, på 

boendet, i HBT-frågor? (Hög, låg?) 

 

Tema praktsikt tillämpning  

Vilka strategier och dokument finns framtagna kring hur ni skall jobba med HBT-frågor? 

Hur arbetar ni för att ge alla oavsett sexuell läggning ett gott bemötande? 

Vilken prioritet uppfattar du HBT-perspektivet har i äldreomsorgens praktiska arbete? 
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Berätta din uppfattning om hur personalens ålder, kön och/eller religiösa övertygelse kan 

påverka det praktiska arbetet med äldre HBT-personer?  

Berätta vilken betydelse du uppfattar att personal med ett HBT-perspektiv skulle ha för 

verksamhetens praktiska arbete?  

 

Tema villkor och konsekvenser för äldre 

Vilka förutsättningar anser du **** kommuns äldreomsorg ger äldre individer för att vara 

öppen med sin sexuella läggning? 

Hur skulle du beskriva villkoren för en äldre HBT person inom **** kommuns särskilda 

boende för äldre?  

Beskriv vilka hinder och/eller problem en HBT-person kan stöta på i äldreomsorgen? 

Berätta vilket ansvar du uppfattar en äldre homo-, bi – eller transsexuell person har med att 

vara öppen om sin sexualitet? 

 

Tema påtryckningar i arbetet 

Hur bemöter du påtryckningar från till exempel chefer, anhöriga och personal om 

verksamhetens arbete? 

Har du upplevt påtryckningar från personal, högre chefer eller dig själv, i hur ni arbetar med 

likabehandlingsfrågor som exempelvis sexuelläggning? 

 

Avslutning 

Du har tills nu svarat på många frågor, nu undrar jag om det finns någon fråga som jag inte 

har ställt till dig - som du tycker är viktigt att tillägga? 

Stort tack för att du tog dig tid för intervjun och att svara på mina frågor! 
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Bilaga 2. Brev 

Information om uppsats 

Jag heter Simon Vesterlund och denna uppsats är en del av 15hp kursen Sociologi C med 

inriktning mot socialpsykologi vid sociologiska institutionen, Umeå universitet.   

Syftet med min studie är att undersöka ett urval av **** kommuns boendechefer och deras 

föreställningar om HBT och HBT-personer som brukare. Studiens empiriska data tänker jag 

samla in genom kvalitativa intervjuer på mellan 4 till 6 boendechefer.   

Uppsatsens etiska ramar baseras på Vetenskapsrådets direktiv om Forskningsetiska principer 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Där du som deltagare i studien har 

egen rätt att bestämma över din medverkan, du får vara anonym och det insamlade materialet 

kommer behandlas konfidentiellt. 

Ändamålet med uppsatsen är att belysa en relevant fråga för **** kommuns äldreomsorg 

samt kunna tillföra betydelsefull kunskap för omsorgen. Kunskap som till exempel kan stärka 

bemötande och kommunikation mellan personal, brukare och anhöriga. 

 

Kontaktuppgifter: 

Simon Vesterlund 

Mobil: ********** 

Alt. ********* 

Mejladress: ********************************* 

 


