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Flera rapporter visar en särskild utsatthet bland homosexuella patienter inom 

vården och livskvalitén för denna grupp anses generellt försämrad jämfört med 

personer som definierar sig som heterosexuella. Äldre homosexuella har levt 

under en tid då homosexualitet var mer tabubelagt vilket kan medföra en svår 

komma-ut-process. I vårdsammanhang finns inte tillräcklig förståelse för äldre 

homosexuellas historia och upplevelse vilket kan försvåra bemötandet och 

leda till ett vårdlidande för patienten. 

Syfte:  Syftet är att beskriva äldre homosexuella personers upplevelse av att leva 

under en tid då deras sexuella läggning sjukdomsklassades. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer ägde rum med sju personer över 65 år som alla 

tidigt blivit klara över sin homosexuella läggning. Analysen genomfördes med 

kvallitativ innehållsanalys. 

Resultat: Övergripande beskrev informanterna en problematik kring bemötande och 

diskriminering från omgivningen. Erfarenheter av negativa känslor kring sin 

sexualitet uttrycktes, vilket kunde resultera i ett eget ifrågasättande kring sin 

situation. Det framkom en historisk och pågående problematik kring 

samhällets syn på homosexuella och hur detta påverkade informanterna. 

Diskussion: I diskussionen problematiseras företeelserna ”Att inte leva öppet”, ”Negativa 

erfarenheter av sin sexuella läggning” och ”Att existera som normbrytare”. 

Resonemangen byggs utifrån en argumentation kring stigmatisering och 

heteronormativitet. En vårdsituation kan medföra ett ökat lidande bland äldre 

homosexuella om sjukvårdspersonalens förhållningssätt och bemötande 

medför ett exkluderande. Sjuksköterskan kan minska detta lidande genom en 

ökad förståelse för äldre homosexuellas situation och utsatthet. 

Nyckelord: Homosexualitet, Omvårdnad, Bemötande, Äldre, Heteronormativitet, Stigma 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: 

 

 

 

 

 

Several studies reports vulnerability amongst homosexual patients in the 

healthcare and the quality of life for this group is generally considered 

reduced when compared with people who define themselves as heterosexual. 

Older gay people have lived during a time when homosexuality was 

unthinkable which may cause a difficult coming-out process. In care settings, 

there is insufficient understanding of older gay people’s experience and 

history, which can affect nursing quality and increase the suffering for the 

patient. 

Aim: The aim is to describe older gay people’s experience of living in a time when 

their sexual orientation was classified as a disease. 

Methods: Semi-structured interviews were held with seven people above 65 years of 

age, all who became aware of their homosexual orientation at young age. The 

data was analyzed using a qualitative content analysis. 

Results: The informants described a general problem regarding negative response and 

discriminating surroundings. Negative experiences were expressed with about 

their sexuality, which could result in a questioning about their own situation. 

The interviews showed a historical and ongoing problem concerning society's 

view of homosexuality and how this affected the informants. 

Discussions: The discussion problematizes the phenomena of "Not livening openly," 

"Negative experiences of your sexual orientation" and "Your bare existence is 

breaking the norms". The argument is backed-up around stigma and 

heteronormativity. A health care situation can lead to increased suffering 

among older gay people if hospital staffs have negative attitudes towards 

homosexuals and the patient’s feelings are excluded. The nurse can reduce 

this suffering through an increased understanding of older gay people’s 

situation and vulnerability. 

Keywords: Homosexuality, Nursing, Treatment, Elderly, Heteronormativity, Stigma 
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INLEDNING 

För homosexuella som bryter mot heteronormen kan normbrytandet upplevas påfrestande. 

Normbrytning kan dock kännas meningsfull för vissa just därför att den kan skapa debatt och 

ge uttryck för något som de själva tror på. Nämligen den självklara rätten att få vara den man 

är. Uppväxten och erfarenheter är unika för alla men erfarenheten av att ”vara annorlunda” 

eller ”sticka ut” delas av många som bryter gängse normer. Uppväxten kan kännas 

komplicerad för homosexuella ur många avseenden. Du kan bland annat bli ifrågasatt på ett 

sätt som heterosexuella aldrig blir. Den samhälleliga uppfattningen om normalitet förändras 

ständigt och har historiskt tagit sig flera olika uttryck, i såväl vardagen, i kontexter, inom 

vetenskap och forskning, men även genom moraliska påbud. Det som idag anses vara 

”sanning” eller ”fakta” kan förkastas imorgon och den psykiatriska vetenskapen är inget 

undantag för detta.  

 

Fram till 1979 betraktades homosexualitet som en sjukdom. Detta innebar att fullt friska 

individer stämplades som sjuka och särbehandlades genom en social exkluderingsprocess, 

förstärkt med medicinskt medhåll. Vilket betyder att normen hade ett vidare perspektiv där 

”avvikarna” tydligt kunde urskiljas genom den medicinska uppfattningen. 

 

Jag har tagit fasta på tanken om hur en identitet som kan kännas ”naturlig och riktig” i en 

enskild människas perspektiv men genom att bryta mot gängse normer kan skapa utanförskap 

och psykisk ohälsa. Frågan jag vill ställa är om de äldre, som växte upp i ett homofientligt 

samhälle, hade en svårare "komma ut process" och svårare att identifiera sig med sin sexuella 

läggning. Eftersom de växte upp i ett samhällsklimat där homosexualitet var tabu och 

sjukdomsstämplad. Motivet till frågeställningen är att jag vill öka sjuksköterskans förståelse i 

bemötandet av denna grupp.  

 

 

BAKGRUND 

Statistiska Centralbyrån (2012) beräknade att den 31 december 2011 fanns 1,78 miljoner 

människor i Sverige som var över 65 år. Detta är en siffra som förväntas stiga i och med att vi 

idag lever allt längre och i enlighet med befolkningsdemografin blir det färre personer som får 

ta hand om fler äldre i framtiden. Preliminära beräkningar tyder på att år 2020 kommer 21 % 

av Sveriges befolkning vara över 65 år (Socialstyrelsen, 2008). Hur stor andel av denna 

åldersgrupp som kommer att utgöra ”äldre homosexuella” är inte lika lätt att uppskatta. 
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Socialstyrelsen (2008) ger en fingervisning om att vi kan räkna med att 5 % av befolkningen 

definierar sig som homo- och bisexuella. Det innebär att år 2011 skulle de som är 65 år eller 

äldre, och som definierar sig som homo- eller bisexuella, omfatta cirka 90 000 personer 

(beräknad på statistik från SCB där Sveriges befolkning 2011 bestod av 1,78 miljoner som var 

65 år eller äldre). Trots att antalet är lika stort som en svensk småstad är det en grupp som 

sällan diskuteras i den offentliga debatten, och det är inte förrän på 2000-talet som det dyker 

upp debatter om äldreboende för homo- och bisexuella. Den diskussion som förekommit i 

vetenskapliga sammanhang på 00-talet har väckt frågor kring bemötande av äldre HBT-

personer inom vården (Westerstål, 2004 och Röndahl, 2005). Westerstål (2004) 

uppmärksammar ett osynliggörande av homosexuella inom vården efter att bland annat 

studerat vårdpersonal och lärare inom den medicinska fakulteten. Röndahl (2005) skildrar 

bland annat hur homosexuella patienter, torts en ur vårdpersonalens synpunkt fördomsfri 

inställning, kan känna sig kränkta i bemötandet. Det kan finnas ett behov av att umgås med 

likasinnade med liknande erfarenheter som en själv. Många homosexuella har en historia av 

att dölja sin identitet som unga och först på senare år har de vågat berätta om sin identitet i 

takt med samhällets ökade acceptans (Socialstyrelsen 2008). Mycket talar för att homo och 

bisexuella har en ökad psykisk utsatthet i samhället. Statens folkhälsoinstitut (A 2005:19) 

skriver bland annat om att homo- och bisexuella ungdomar har 24 % högre antal 

självmordförsök jämfört med heterosexuella ungdomar, och hur homo- och bisexuella utsätts 

för diskriminering eller kränkning i större utsträckning än heterosexuella. Äldre homosexuella 

kan bära på en tung ryggsäck av skuld och skam kring sin läggning och det finns en risk att 

äldrevården många gånger förutsätter att deras klienter lever i ett heterosexuellt förhållande 

(Socialstyrelsen 2008). Albarran och Salmon (2000) beskriver homo- och bisexuella 

personers erfarenheter av vård genom en litteraturöversikt med vårdvetenskaplig förankring. 

De fann att denna grupp individer ofta marginaliseras i vårdsammanhang vilket i slutändan 

försvårar den vårdande relationen och samtidigt hindrar adekvata omvårdnadsåtgärder. På 

liknande sätt menar James och Paltzer (1999) att marginaliseringen för denna grupp inom 

vården kan befästa en stigmatisering hos homo- och bisexuella personer.  

 

I dagens sjukvård börjar det växa fram en förståelse för dem som växer upp och bryter mot 

heteronormen. RFSL har sedan 2008 genomfört "HBT-certifieringar" på vårdavdelningar runt 

om i landet. Detta innebär inte bara att de anställda får delta i föreläsningar om HBT-frågor 

utan att organisationen synliggör sitt sätt att arbeta samt att anställda och patienter/brukare 

erhåller ett respektfullt bemötande utifrån ett HBT-perspektiv (RFSL, 2011). Avdelningen 
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upprätthåller sedan ett öppet synsätt kring hur deras brukare och anställda kan tänkas leva för 

att bibehålla certifikatet. Vårdfokus (2011) lyfter fram hur HBT-certifieringen ökar 

förståelsen för olika levnadssätt och bidrar till bättre bemötande gentemot alla patienter. 

 

2.1 PSYKIATRINS SYN PÅ HOMOSEXUALITET –HISTORISK TILLBAKABLICK 

De personer som är 65 år eller äldre idag växte upp under en tid då homosexualitet var starkt 

tabubelagt och undangömt (Lindholm & Nilsson, 2002). Homosexuella handlingar och 

aktiviteter förekom, men det talades inte öppet om någon homosexuell identitet. 1944 

avkriminaliserades homosexuella handlingar och 1979 tog socialstyrelsen bort 

sjukdomsklassifikationen vilket innebar att homosexuella inte längre diagnostiserades som 

sjuka.  

På 1800-talet betraktas homosexualiteten som ett medicinskt fenomen. Det var tidigare 

förknippat med synd i religiös mening men nu blev den avvikande sexuella läggningen istället 

knuten till individen som en ”egenskap” (Tamagne, 2007). 1864 instiftade Sverige en lag som 

gjorde det olagligt med homosexuella handlingar och i slutet av 1800-talet började den 

medicinska vetenskapen skifta i sin syn, från att bara se homosexualitet som en synd till att se 

det som en sjukdom. Forskningen om homosexualitet inriktades på att förklara varför vissa 

personer blev/var homosexuella i syfte att bota dem. 1944 avkriminaliserades visserligen 

samkönad sex i Sverige men många homosexuella togs in på mentalsjukhus eftersom det nu 

uppfattades som en fråga om mentalsjukdom som på något sätt borde behandlas. 

Behandlingen kunde bestå i kastration eller sterilisering (denna behandling riktades mot män 

som ett sätt att ta bort sexualdriften och därmed homosexualiteten), aversionsterapi – en 

behavioristisk terapi där patienterna mottog elchocker när bilder av personer med samma kön 

visades i avbetingande syfte (Dickinson, 2010). Andra behandlingar var farmakologiska och i 

vissa fall kunde t.o.m. lobotomering tillämpas (Nilsson, 2007). Socialstyrelsen tog 1979 

slutligen bort homosexualitet ur registret av sjukdomar i Sverige, men det dröjde ända fram 

till 1990 innan WHO (världshälsoorganisationen) gjorde samma sak och avskaffade 

klassificeringen mentalsjukdom. 

 

2.2 FORSKING IDAG 

Kunskap om äldre homo- och bisexuella anses idag vara bristfällig (Socialstyrelsen, 2008). 

Det finns även internationella studier som visar att förståelsen och acceptansen för 

homosexuella i vård måste öka eftersom äldre homosexuella patienters psykiska 
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välbefinnande minskar när de får kontakt med vården. Fredriksen-Goldsen & Muraco (2010) 

visar genom sin litteraturöversikt olika svårigheter som den äldre generationen genomgått. 

För att få ökad förståelse för äldre måste vi ha kunskap om vilka förändringar de gått igenom i 

olika politiska, religiösa, sociala och vardagliga kontexter.  

  

För att ge förståelse av att vara homosexuell i ett heteronormativt samhälle kan upplevelser 

från unga homosexuella vara belysande. Pearson och Rabie (2009) påpekar vikten av att 

dagens ungdomar behöver få stöd kring frågor som rör deras sexualitet. De hävdar att 

ungdomar som växer upp idag kan behöva särskilt stöd om de definierar sig som homo- bi- 

eller transsexuella. Det finns stora hinder att möta i form av bristande förståelse och 

utanförskap i skolan relaterat till deras identitet och man bör inte förutsätta att dessa skolbarn 

får stöd eller ens kan berätta om detta när de kommer hem. Av de skolbarn som uttryckt 

suicidtankar var hela 82 % relaterat till deras sexualitet (Pearson & Rabie, 2009). Likaså 

belyser Malley, Posner och Potter (2008) den ökade risken för självmord eller försök till 

självmord bland homo- bi- och transexuella bland unga, främst relaterat till fördomar och 

stigma. Utifrån denna information kan vi se att det idag fortfarande råder stora 

missförhållanden i attityden mot homosexuella, trots ökade juridiska rättigheter. Weber 

(2008) går djupare in på vad den negativa attityden mot homosexuella kan få för 

konsekvenser för individen. Han beskriver hur samkönade par stigmatiseras, inte bara av 

andra samhällsmedborgare utan även genom särbehandling i lagstiftning och av myndigheter. 

Stigmatiseringen kan leda till minskad livskvalité, ökad psykologisk påfrestning och 

ångestproblematik (Weber, 2008). Detta blir i sin tur något som den psykiatriska vården 

måste bli medveten om för att inte förstärka den. Weber (2008) beskriver att sjuksköterskan 

inom den psykiatriska omvårdnaden borde kunna identifiera om en patient lider av 

stigmatiseringspåverkan och sträva efter att patienten får adekvat behandling och bemötande. 

 

Statens Folkhälsoinstitut visar i två rapporter (A 2005:19 & 2006:08) att personer som 

definierar sig som homo- bi- eller transexuella oftare mår psykiskt dåligt än personer som inte 

tillhör dessa grupper. Skillnaden var stor. Dubbelt så många bland homo- och bisexuella 

rapporterade nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med övriga befolkningen, oavsett kön 

och ålder (med undantag för kvinnor i åldern 30-44, där ingen signifikant skillnad förelåg). 

McAndrew och Warne (2004) belyser den psykiska hälsan för homosexuella personer i 

England och styrker att homo- eller bisexuella män har fyra gånger så stor risk att göra 

allvarliga självmordsförsök än heterosexuella män. I dagsläget beskrivs en ökad 
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självmordsfrekvens bland unga homosexuella. Författarna anser att den psykiatriska vården ej 

tar fasta på detta eftersom homosexualitet inte integreras i utformandet av riktlinjerna för 

psykisk hälsa. Istället skildras psykisk hälsa utifrån ett heteronormativt perspektiv och 

faktorer som exempelvis att växa upp som homosexuell i en heterosexuell omgivning och 

dess påverkan på individen, tas inte upp. Konsekvensen av förfarandet blir att man inte finner 

orsaken till den psykiska ohälsan och vården kan få svårt att ge adekvat hjälp (McAndrew & 

Warne, 2004). Socialstyrelsen (2008:A) skriver i samband med bedömning av äldres psykiska 

hälsa och välbefinnande att den heteronormativa synen kan påverka personer i samkönade 

förhållanden negativt. Det finns en risk att närstående inte synliggörs och det bör beaktas att 

många äldre homosexuella inte lever öppet med sina livsval. Likaså tas erfarenheten av 

sjukdomsklassificeringen och avståndstaganden i ursprungsfamiljen upp som möjliga 

erfarenheter äldre homosexuella kan ha varit med om. Bedömningen av psykisk hälsa bland 

äldre anses vara av särskild vikt då män över 65år anses ha den högsta självmordsfrekvensen 

per 100 000 invånare (Socialstyrelsen, 2008:A). 

 

2.3 VÅRDVETENSKAPLIG FÖRANKRING 

Forskningen visar att homosexuella har en utsatt position inom vård och omsorg på flera plan, 

bland annat då de många gånger behöver ”komma ut” inför omvårdnadspersonalen (Röndahl, 

2009). Vårdvetenskapen har en tradition att lyfta fram människors utsatthet inom vården för 

att synliggöra den unika människan och hennes särskilda behov. Den ökade förståelsen för 

olika individers utsatthet bidrar till att vårdvetenskapen kan växa som kunskapsområde. Inom 

den vårdvetenskapliga kontexten ligger även en betoning på att se patienten utifrån hans eller 

hennes sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta innebär att patienten inte reduceras 

till ett sjukdomstillstånd utan att hänsyn tas också till sociala behov så som familj, vänner och 

arbete. Utifrån denna synpunkt blir det viktigt att lyfta fram forskning om sociala 

sammanhang som skiljer sig från de gängse, t.ex. homosexuellas liv, eftersom homosexuellas 

liv och levnadssätt ofta förblir osynliga. Att belysa patienters unika historier och villkor bidrar 

till ökad förståelse kring hur människor lever och har levt sina liv. Detta vidgar 

sjuksköterskans förförståelse i bemötandet av patienter vilket är en grundförutsättning för god 

omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010). Äldre homosexuella har upplevt en tid av 

fördomsfullt bemötande inom sjukvården där i synnerhet den psykiatriska vården bidrog till 

stigmatisering genom sjukdomsklassificeringen. Deras historia och erfarenheter av 

omvårdnad och bemötande i vården måste synliggöras för att dagens omvårdnad och 
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bemötande inte ska fortsätta stigmatiserandet. Ett öppensinnat bemötande behövs för att god 

omvårdnad ska kunna bedrivas.  

 

Vårdvetenskapen lyfter fram relationen mellan vårdare och patient som en central punkt för 

att kunna säkerställa hög kvalité vid vårdande. Patientens upplevelse av sin egen "sjukdom" 

måste belysas för att sjuksköterskan ska få rätt kunskap i omvårdnaden. Bemötandet är 

således av stor vikt i omvårdnadsarbetet. Travelbee (2001), som är en erkänd 

omvårdnadsteoretiker, lyfter fram bemötandet av patienten (trots försök att undgå ordet 

”patient”) nästan som en strategi just för att patienten ska känna sig bekräftad utifrån sin 

unika livssituation. Travelbee (2001) visar i detta sammanhang på vikten av att känna till en 

människas livshistoria för att underlätta omvårdnadsarbetet.   

 

Eriksson (2001) belyser förekomsten av ”vårdlidande” som en konsekvens av avsaknad 

reflektion och kunskap inom vården. Patienten kan förorsakas lidande (många gånger 

omedvetet) genom felaktig, utebliven och/eller otillräcklig vård. I ett omvårdnadsperspektiv 

kan det röra sig om att inte se till patientens livssituation och därmed synliggöra dennes unika 

lidande. Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden beskrivs vara: att främja hälsa, 

att förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande (International Council of 

Nurses [ICN], 2006). Vårdvetenskapen behöver lyfta sitt kunskapsområde till att kunna 

bemöta minoriteter på ett värdigt sätt och inte förringa deras historia. 

 

Begreppen människa, hälsa, miljö och vårdande utgör en central grund inom vårdvetenskapen 

(Dahlberg & Segesten 2010). Människan ses som en unik och meningsskapande varelse med 

fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov. Ingen person skall således 

åsidosättas då detta behov ej kan tillgodoses och där konsekvensen blir ett lidande hos den 

enskilde. Att få ökad kunskap kring personer med homosexuell identitet bidrar till att 

innefatta alla människor till god omvårdnad. När en människa erhåller god omvårdnad ser 

sjuksköterskan till personen som en helhet, vilket innebär att individens livshistoria tas i 

beaktning. Dahlberg & Segesten (2010) kallar detta för livsvärldsperspektiv. Vårdande kan 

inte komma till stånd om inte livsvärlden bejakas eftersom livsvärldsbegreppet bygger på att 

vårdaren har adekvat kunskap kring patientens livssituation (Dahlberg & Segesten 2010).  
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3. PROBLEMFORMULERING 

Ämnet för denna uppsats avser att synliggöra äldre homosexuella personers upplevelser, 

vilket kan förbättra bemötandet samt minska risken att bidra till ökat lidande i en 

vårdsituation. Genom att lyssna till äldre homosexuellas livserfarenheter, så kan 

vårdvetenskapen undvika fortsatt stigmatisering. Uppsatsen kastar ljus på något fördolt och 

ger vårdvetenskapen insyn i de livsvärldsberättelser som tidigare undanhållits. 

 

Idag vet vi att äldre homosexuella upplevt samhälleliga förändringar i form av 

attitydskiftningar och att juridiska rättigheter likställts med heterosexuellas. Emellertid saknas 

en omvårdnadsmässig reflektion och vårdvetenskaplig förankring kring helhetssynen på äldre 

homosexuella. Det är angeläget att öka kunskapen kring äldre homosexuellas speciella 

erfarenheter för att kunna ge god omvårdnad. 

 

 

4. SYFTE 

Syftet är att beskriva äldre homosexuella personers upplevelse av att leva under en tid då 

deras sexuella läggning sjukdomsklassades.  

 

 

5. TEORETISK REFERENSRAM 

För att få en djupare förståelse kring varför det skulle kunna vara ett problem att vara äldre 

och homosexuell idag följer en kort redogörelse för Erving Goffmans teori om stigma. 

Grupperingar i samhället tenderar att påverka varandra på ett eller annat sätt och det kan 

uppstå kraftmätningar kring vilka som ska ha tolkningsföreträde i olika sammanhang. 

Goffman (2011) menar att ju mer effektivt en grupp eller individ kan utpeka en annan som 

avvikare, desto snabbare kan han eller hon betrakta sig själv som laglydig och moraliskt 

korrekt. Uppgraderingen av den egna identiteten bygger på att degradera andra. Det finns en 

risk att omgivande personer som distanserar sig från ett visst stigma oavsiktligt också 

reducerar dennes ”livsmöjligheter” (Goffman, 2011). I inledningen nämndes hur en individs 

förväntade identitet kan skilja sig från hans faktiska identitet. Goffman (2011) framhäver att 

gruppens upptäckt av att individens sociala identitet skiljer sig från hans förväntade sociala 

identitet, medför en stämpling av individen. Emellertid måste individen besitta en 

”misskrediterande” egenskap för att denna stämpling ska äga rum. Denna egenskap kan vara 
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allt från kroppsliga missbildningar, personliga drag eller en persons härkomst. 

Homosexualitet kategoriseras in i personliga drag och benämns som ett osynligt stigma. För 

att undvika spänningar i sociala miljöer kan individen undanhålla den misskrediterande 

egenskapen (dölja sin sexuella läggning) och på detta sätt förhindra att den delen av 

identiteten blir känd. Detta kan ske både medvetet och omedvetet. Anledningen till 

undanhållandet av en ”avvikande” sexuell läggning är att stämplingen som individen skulle 

kunna råka ut för innebär en lägre statusposition för honom eller henne (Goffman, 2011). Det 

medför i sin tur negativa konsekvenser för personens egen värdering av sig själv. Den 

stämplade individen övertar den andres inställning och tillägnar sig de symboler samhället 

tillskrivit dennes stigma.  

 

Stigmatiseringsteorin som Goffman (2011) beskriver kan kompletteras med en normkritisk 

analys kring heteronormativitet för att vidga perspektivet från individnivå till strukturell nivå. 

Samhällets heteronormativitet innebär bland annat att vi utgår från att alla är heterosexuella, 

vilket i sin tur innebär att många homo- och bisexuella kan känna utanförskap och 

diskriminering. Förutsättningen att den andra är heterosexuell osynliggör och utesluter dem 

som inte innefattas i denna beskrivning (Sedgwick, 1990). Heteronormativiteten återfinns i 

det dagliga livet, på arbetet, på institutioner, i affären och i mötet med andra människor. Den 

förmedlas också genom media och genom det dagliga samtalet. Personer som inte passar in i 

den heteronormativa bilden måste förhålla och anpassa sig till denna, eller revoltera emot den. 

Heteronormativitet tas ofta för givet vilket innebär att den utgör en oreflekterad och 

omedveten synpunkt för många (Sedgwick, 1990). En slags blind fläck i samhällets synfält. 

Heterosexualitet diskuteras sällan som en läggning utan ses som ett rättesnöre med ett 

motsatsförhållande till olikheter.  För den enskilda individen innebär det likt det ovan 

beskrivna om stämpling och stigmatisering, att man måste förhålla sig till heteronormen eller 

som Goffman (2011) uttrycker det, att dölja "misskrediteringen". Sedgwick (1990) kallar 

detta fenomen "Coming out of the closet" och beskriver det som ett socialt system där ingen 

kan vara helt "ute" eller helt "inne". Garderoben blir en institution där homosexualitet göms 

och osynliggörs, varpå heteronormativiteten kan reproduceras (Sedgwick, 1990). Att försöka 

vara helt ”inne i garderoben” blir en omöjlighet enligt Sedgwick då man knappast kan fråga 

någon i sin omgivning om de redan vet. Likaså går det inte att kontrollera alla de koder, 

beteenden och symboler med vilket sexualiteten förmedlas. Å andra sidan blir det lika 

omöjligt att vara helt ”ute ur garderoben” då det alltid finns någon som inte vet. Därmed 

uppstår ständigt situationer till vilka individen måste ta ställning om han eller hon ska 
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”komma ut” eller ej (Sedgwick, 1990). Garderoben är således inte något som någon kan 

lämna bakom sig utan processen ”att komma ut” måste ständigt upprepas varpå institutionen 

gör sig påmind på nytt.  

 

6. METOD 

Studiens fokus ligger på informanternas subjektiva erfarenheter och föreställningar om hur 

det var att växa upp och leva under en tid präglad av heteronormativitet och då deras sexuella 

läggning var sjukdomsklassad. För att undersöka personernas upplevelser valdes en 

intervjustudie i kvalitativ forskningstradition. Detta för att erhålla fördjupad insikt kring 

individernas beteende, känslor och erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2010). ”Qualitative 

research is a form of social inquiry that focuses on the way people interpret and make sense of 

their experiences and the world in which they live” (Holloway & Wheeler, 2010 s 3). Kvale 

och Brinkman (2009) tydliggör det kvalitativa forskningsarbetet med metaforen; hur 

intervjuaren likt en malmletare gräver fram klumpar av kunskap ur intervjupersonens 

erfarenheter. Dessa ska komma upp till ytan utan att ha blivit skadade av malmletarens 

förförståelse och kan då ses som reell data. Malmklumparna poleras av forskaren för att finna 

djupare, omedvetna skikt ur intervjumaterialet utan att förändra dess innebörd. 

 

Intervjuns tillvägagångssätt inspirerades av ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv för att på 

detta sätt fördjupa beskrivningen av informanternas erfarenheter av sin uppväxt. Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström (2008) menar att ett öppet livsvärldsperspektiv kan öka förståelsen av 

vilken betydelse ett fenomen har fått för individen. Intervjun riktas därmed mot upplevda 

erfarenheter för att tydliggöra livsvärldsforskning.  

 

6.1 URVAL 

När urval äger rum i kvalitativ forskningstradition finns det flera strategivägar att gå. 

Gemensamt är dock att urvalet måste passa och vara adekvat till det syfte och den 

frågeställning som råder för forskningen. Till denna studie valdes strategiskt urval för att få 

djupare intervjuer och fylligare data. Med strategiskt urval menas att informanterna väljs 

utifrån specifika kriterier (Holloway & Wheeler, 2010). Urvalet väljs utifrån ett speciellt 

ändamål, vilket i detta fall varit äldre homosexuella personer som har erfarenhet av att växa 

upp i en tid då deras sexuella läggning var sjukdomsstämplad. Gruppen av informanter var 

alltså specifikt utvalda innan intervjun äger rum (Holloway & Wheeler, 2010). 
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Valet av informanter har vuxit fram ur en homogen urvalsgrupp, det vill säga de har haft 

liknande karakteristika i förhållande till ålder, nationallitet, etnicitet, nuvarande bostadsort 

och sexuell läggning. Skillnad på klassbakgrund, utbildning eller sociala relationer har inte 

gjorts. Vissa informanter har även tipsat om andra potentiella deltagare, genom så kallad 

”chain referral sampling” (Holloway & Wheeler, 2010), vilket bidragit till tillkomsten av två 

informanter. Forskningen grundas totalt på sju informanter. De utgörs av fem män och två 

kvinnor med inklusionskriterierna att de är 65år eller äldre (den äldsta född 1928), tidigt i 

livet blivit klar över sin homosexuella läggning, samt att de var villiga att dela med sig av sina 

personliga erfarenheter. Personer som inte talar svenska eller vuxit upp utomlands exkluderas 

från studien dels för att minska risken för språkliga missuppfattningar och dels för att studien 

inte ges utrymme att innefatta erfarenheter från andra länder.   

 

6.2 DATAINSAMLING 

Intervjuer i kvalitativ forskningstradition syftar till att upptäcka informantens känslor, 

uppfattningar och tankar vilket därmed skiljer sig från vanlig konversation mellan två 

personer (Holloway & Wheeler, 2010). Det förekommer att intervjuer återupprepas eller 

kompletteras för att säkerställa att ingen information uteblivit. Här tillämpades emellertid en 

så kallad ”one-off” intervju (engångsintervju) (Holloway & Wheeler, 2010). För att ge 

intervjupersonen möjlighet att skildra sin upplevelse på ett genuint sätt men samtidigt inte 

tappa fokus på syftet, valdes semistrukturerade intervjuer. Holloway och Wheeler (2010) 

beskriver den semistrukturerade intervjun som en vanligt förekommande intervjuform vid 

kvalitativ forskning. Intervjuaren har med sig en mall till intervjun med frågor som ska ställas, 

men låter intervjusamtalet styra ordningen för att inte tappa flytet i konversationen. Mallen 

säkerställer att intervjuaren ställt liknande frågor till alla informanter och att inga frågor faller 

bort. 

 

Intervjuerna genomfördes under november och december 2011. Kontakt med informanterna 

togs genom RFSL i Stockholm, vilket innebar att informanterna själva sökt sig till en plats där 

det är accepterat att definiera sig som homosexuell. Ett kafé för äldre homosexuella som har 

öppet två dagar i veckan (separat för män och kvinnor), vars syfte är att skapa gemenskap och 

sociala kontakter för äldre homo- och bisexuella, blev platsen där kontakten med 

informanterna togs. Förfrågan om att delta i studien presenterades muntligen genom en kort 
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presentation framför kafébesökarna och skriftligen genom informationsbrevet (se bilaga 1). 

Informationsbrevet delades ut till totalt 20 personer som visade intresse för studien. Vissa 

exkluderades då de under uppväxten definierat sig som heterosexuella. Andra valde att avstå 

av personliga anledningar. De som blev intresserade av att delta och som passade urvalet, 

behöll informationsbrevet. Därefter bokades en tid för intervjun som tog mellan 45 till 55 

minuter. Intervjun ägde rum på bibliotek och vid två fall hemma hos informanten då hinder att 

ta sig till biblioteket förelåg. Intervjun spelades in på en datafil som sedan transkriberades där 

personuppgifter utelämnades. Intervjun var semistrukturerad med blandade öppna och slutna 

frågor och där uppmuntran till fördjupning gavs, snarare än till styrning av samtalet. 

Följdfrågor så som ”Hur?”, ”På vilket sätt?” och ”Varför?” användes genomgående för att öka 

svarens fyllighet. Alla frågor i frågeformuläret (se bilaga 2) har ställts eller besvarats spontant 

av informanten men för att bibehålla smidighet i intervjun har ordningen på frågorna varierat. 

  

6.3 ANALYS 

Analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Detta innebär att såväl textens latenta 

och manifesta innebörd analyseras genom olika steg (Graneheim & Lundman, 2004). Till att 

börja med transkriberades texterna. Därefter lästes materialet igenom parallellt med att 

intervjuerna också genomlyssnades. På så sätt validerades transkriberingen samtidigt som ett 

första intryck kunde skapas. Därefter sorterades texten utifrån dess innehåll och 

meningsbärande ord, meningar och stycken ströks under. Detta innebar en kodning av texten 

och meningar och stycken kondenserades sedan till hanterbara meningsenheter som fördes in i 

ett Exel-dokument. Materialet kom att utgöras av 300 kondenserade meningsbärande enheter. 

Koderna (de meningsbärande enheterna) jämfördes och sorterades in i 17 olika sub-kategorier 

vilka i sin tur indelades i fem kategorier. Denna indelning representerar materialets manifesta 

innehåll. En kategori kan beskrivas som kodernas gemensamma nämnare som framträder 

genom koderna (Krippendorff, 2004). Kategorierna övervägdes noggrant och diskuterades 

även med handledaren för att sedermera hitta dess latenta budskap. Detta formulerades till ett 

tema, som ska ses som innehållets underliggande (latenta) mening (Graneheim & Lundman, 

2004). Temat fick namnet: ”Folks attityder, ett större problem än den formella 

sjukdomsstämpeln” därtill knyts kategorierna: ”Är det något fel på mig?”, ”Känslomässiga 

konsekvenser av sin identitet”, ”Vem är jag?”, ”Att finna en egen väg” och ”Fortfarande ett 

problem med folks attityder”. 
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Figur 1. Exempel på analysprocessen 

 

 

Meningsbärande  Kondenserad     Subkategori  Kategori    Tema 

Enhet  meningsbärande enhet 

 

För det var ingen som  Ensam med     Ensam och  Känslomässiga 

pratade om det och jag  sina känslor    isolerad   konsekvenser 

kände ingen i min närhet,        av sin identitet 

jag trodde inte att någon     

hade sådana där känslor 

mer än jag 

 

Jag mådde jättedåligt,  Mådde dåligt    Deprimerad 

jag var ute och snurrade  och låg och  

överallt och var kär i  deppade 

andra tjejer men var med 

killar för att få vara med.  

Det var ingen som besvarade 

mina känslor så, så att,  

sedan så, jag låg och deppade.              Folks attityder, 

         ett större 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ problem än den 

Jag såg ju de här Såg TV-program   Erfarenhet av        formella 

TV-programmen om hur där de försökte   sjukdoms-         ”sjukdoms- 

de försökte bota människor, bota människor   diagnosen         stämpeln” 

speciellt från USA fanns  

det ju då sådana där program,  

men jag tänkte att det här  

är inte rätt.  

 

Folk pratade väldigt illa  Folk pratade illa    Upplevda  

om homosexuella,  om homosexuella   attityder av  ”Vem är jag” 

bögjävel och så, det var         homosexuella 

åt det hållet i alla fall,          som ung 

det var mycket nedlåtande 

den första tiden 

 

Det var så fjolligt och det Det passade inte   ”Bilden av 

var inte som nu att du skulle  mig att spöka ut sig  homosexuella 

kunna vara som en vanlig          stämmer inte 

man eller sådär, utan du          på mig” 

skulle nästan spöka ut dig  

och det passade inte  

mig det där. 
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7. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2003) utgår forskningen från fyra forskningsetiska principer: 

Informationskravet: Information gavs skriftligen och muntligen till uppgiftslämnare om deras 

uppgift i projektet och vilka premisser som gällde för deras deltagande. De upplystes också 

om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de så 

önskade. Informationen omfattade alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 

kunde tänkas påverka deras villighet att delta. 

 

Samtyckekravet: De som medverkade i undersökningen hade rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skulle delta. De kunde avbryta sin medverkan utan att 

detta medför negativa följder för dem.  

 

Konfidentialitetskravet: Deltagandet var anonymt, alla uppgifter om identifierbara personer 

antecknades, lagrades och avrapporterades på ett sådant sätt att enskilda människor ej kunde 

identifieras av utomstående. Detta innebar att det var praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna. 

 

Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, kommer ej 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Eventuella 

personuppgifter insamlade för forskningsändamål användes inte för beslut eller åtgärder som 

direkt påverkar den enskilde. 

 

Informanterna introducerades till studien genom en muntlig och skriftlig presentation. Där 

framgick en kort beskrivning av intresseområdet, frågeställningar och syftet, men även 

ovanstående förväntningar och förhållningssätt (se bilaga 1). Då diskussionen kunde väcka 

känslor av både glädje och sorg hos informanten avsättes tid för reflektion kring detta. Kvale 

& Brinkmann (2009) skriver att informanten, ur forskarens synpunkt, kan avge användbar 

information efter forskarens frågor är ställda. Då uppstår en reflektion över vad som 

egentligen sades under den mer formella intervjun. Således kom intervjuns avsatta tid 

innefatta tid för reflektion.  
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8. RESULTAT 

I nedanstående avsnitt presenteras resultatet utifrån temat: ”Folks attityder, ett större problem 

än den formella sjukdomsstämpeln” därefter ges utförlig beskrivning av kategorierna: ”Är det 

något fel på mig?”, ”Känslomässiga konsekvenser av sin (avvikande) sexuella läggning”, 

”Vem är jag?”, ”Att finna en egen väg” och ”Fortfarande ett problem med folks attityder”. 

Vissa citat har förkortats för att läsaren inte ska tappa fokus, vilket då markerats med tre 

punkter ”…” Exempel på detta är bisatser och omformuleringar som inte knyter an till 

kontentan av meningen.  

 

8.1 FOLKS ATTITYDER, ETT STÖRRE PROBLEM ÄN DEN FORMELLA 

SJUKDOMSSTÄMPELN 

Titeln beskriver det övergripande temat för resultatet. Detta ska således ses som den 

underliggande meningen för hela resultatavsnittet. Nedan görs en utförlig beskrivning av de 

fem kategorier som framträdde ur analysarbetet. 

 

8.1.1 Är det något fel på mig? 

Det framstod ganska tidigt att det fenomen som skulle undersökas (informanternas 

upplevelser av att leva under en tid då deras identitet var sjukdomsstämplad) var något fördolt 

under informanternas uppväxt. Flertalet påpekade att homosexualitet inte var något det 

pratades om öppet. Detta förde med sig att det heller inte fanns någon information att tillgå 

och ibland inte heller någon att prata med som ung.  

 

”Det var mer tabu, det pratades inte så mycket om det tidigare, det var ju någonting som 

nästan var hemskt att man var homosexuell” 

 

Den realitet som förelåg för informanterna, att inte kunna tillskansa sig förklarningar till sina 

känslor medförde dessutom att uppväxten för många beskrevs som besvärlig.  

 

För mig som växte upp på landet var det ju väldigt krångligt därför att det var ett begrepp 

som inte fanns” 

 

Fåtalet kunde beskriva erfarenheter när de som unga kom i kontakt med någon homosexuell 

och inte sällan drogs den felaktiga slutsatsen att det inte fanns några homosexuella i deras 
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hemstad/ort. Detta kunde därmed medföra en negativ självbild kring att vara ensam om sina 

känslor för personer av samma kön och stark kritisera dem. Följden, som flertalet beskrev, var 

att försöka dölja sina homosexuella känslor för omgivningen så att ingen fick reda på vem de 

”egentligen” var. Det kunde till och med handla om att inleda relationer med någon av motsatt 

kön eftersom det sociala trycket var starkt. 

 

Man var ju en person hemma och sedan när man gick hemifrån fick man ta på sig någon 

annan rock så att säga och vara på ett annat sätt” 

 

En informant beskrev hur han nog skulle passa som skådespelare då han under sin uppväxt 

nästan genomgående fått spela rollen som ”någon annan”. Informanten tydliggör att detta 

varit en nödvändighet för att kunna hantera sociala situationer och något han blev varse tidigt 

i livet. Vidare uttrycks ”vanliga tonårstankar” om att inte vilja sticka ut och att vilja vara som 

”alla andra”. Skillnaden ligger dock i att informanterna här beskriver en bakomliggande rädsla 

av att bli avslöjade med homosexuella tankar eller begär och vad detta skulle innebära. 

Känslan av att skilja sig från mängden uttrycks också ibland som en ovilja att följa de 

könsstereotypa normer som ägde rum på skolgården. Att som kille inte vilja spela fotboll eller 

som tjej faktiskt gilla detta uttrycks likaledes som något avvikande och det var något som 

informanterna var tvungen att hantera.  

 

Informanterna ger uttryck för en problematik med sin sexuella identitet som unga. De allra 

flesta beskriver känslor av att något var fel på dem. Känslor av att bli kär i någon av samma 

kön upplevdes inte normala. Det gällde därför att anpassa sig till situationen. Några försökte 

trycka tillbaka sina känslor och förneka dem. Andra ifrågasatte varför de kände som de gjorde 

och började må dåligt pga. detta. Gemensamt för dem alla var att de framhöll behovet av att 

dölja vem de var som tonåringar och unga vuxna.  

 

”…när jag gick på gymnasiet då förstod jag vad det handlade om men det var aldrig såhär 

att åh, nu ska jag tala om vem jag är och så, man gjorde aldrig det, allting var i det fördolda 

på något vis” 

 

Men det visade sig att det inte bara var i skolan och bland kompisar som behovet av att dölja 

sin identitet förelåg. Informanterna beskrev ett klart bekymmer att inte kunna berätta för sin 

familj att de hade funderingar på sin identitet eller var kära i någon. En informant berättar att 
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det var nödvändigt att ”lura” sin familj till att tro något annat. En annan beskiver det som att 

känslolivet var tvungen att leva i det ”fördolda” och vågade inte berätta för föräldrarna. 

 

8.1.2 Känslomässiga konsekvenser av sin (avvikande) sexuella läggning 

Känslan av att något är fel på mig medförde en rad negativa känslor i ungdomen. Samtliga 

uttryckte att deras identitet skapat känslomässiga problem i varierande utsträckning. Det 

förekom emellertid några som ansåg att uppväxten förlöpt väl trots att de bröt mot 

heteronormen. De betonade dock vikten av att vara stark i sig själv och kunna stå på sig. Detta 

kommer att beskrivas utförligare under rubriken ”Att finna en egen väg”. 

 

De känslor som framkallades av att leva som homosexuell under en tid när heteronormen var 

stark och den sexuella läggningen sjukdomsklassad var påfallande lika varandra. Det 

handlade om ensamhet, isolering, nedstämdhet och depression.  

 

Ja, det påverkade mig väldigt negativt på ett sätt därför att när mina syskon, mina systrar, 

fick pojkvänner var det ju glada och så, och då fattade jag, nej men herre gud, jag är gay. 

…då förstod jag och då blev jag så fruktansvärt ledsen och deprimerad för jag tänkte att jag 

aldrig kan få barn.  

 

Här pekar informanten på upptäckten av att sticka ut från något som ”var mer vanligt” under 

den tiden han växte upp. Att träffa en partner av motsatt kön och bilda familj beskrivs som 

något eftersträvansvärt.  Vidare berättar samma informant hur denna insikt berörde honom 

hårt. 

 

Jag försökte skaffa mig en tjej, men det fungerade inte … jag kan inte bilda familj och allt det 

där och var ska jag ta vägen. Jag kunde inte prata med någon i min familj och då ville jag 

komma bort ifrån allting 

 

Att handskas med ensamheten och att hantera sina känslor själv är något återkommande i 

berättelserna. Tron på att vara ensam om att känna dragning till någon av samma kön eller att 

skilja sig från mängden i sina funderingar kring sin identitet, beskrivs på lite olika sätt men 

visar samma innebörd. Det rör sig om att ”vara ensammast i världen” och att ingen i deras 

närhet uppgav liknande bekymmer.  
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Många gånger var man ju ensam också så det gäller att just klara av ensamheten på något 

sätt och en del klarar ju inte det. 

 

Bristen på referenser till andra homosexuella under uppväxten, medförde känslomässig, och 

ibland även fysisk isolering. Vissa lyfter fram att de drog sig undan medan andra försökte 

träffa en partner av motsatt kön bara för att ”få vara med”. 

 

Jag mådde jättedåligt, jag var ute och snurrade överallt och var kär i andra tjejer men var 

med killar för att få vara med. Det var ingen som besvarade mina känslor så att, sedan låg 

jag och deppade. 

 

Samma informant beskriver hur hon under en period spelade begravningsmusik, såg sin egen 

begravning och hade svårt att finna skäl att fortsätta leva. En man beskriver hur han drog sig 

undan och började förtränga och förneka sina känslor. Detta resulterade i ett långvarigt 

förhållande med en kvinna, men förnekelsen gjorde sig påmind längre fram i livet då han blev 

förälskad i en man och gick då in i en djupare depression. Informanten belyser känslor om att 

försaka sin ungdom och att inte fått leva i enighet med sina känslor. På liknande sätt beskriver 

en kvinna hur hon kände sig känslomässigt berövad av sina föräldrar då hon förbjöds att träffa 

sin tonårskärlek bara för att det var en tjej. 

 

Flertalet av informanterna tar upp faktumet att de gått igenom en depression eller haft 

depressionsliknande symtom i ungdomen. Att någon gång mått dåligt över sin läggning ter sig 

som något genomgående. Det tydliggörs dels hur den egna insikten ofta fått negativa 

konsekvenser med allt från bråk med föräldrar till depressioner, och dels hur informanterna 

tacklat denna insikt, med nedstämdhet, förnekelse eller stridslystenhet.  

 

8.1.3 Vem är jag? 

Kategorin skildrar hur den konstruerade sjukdomsbilden kom att påverka individen och 

samhället. Dels berättar informanterna om deras egen erfarenhet av att homosexualitet var 

klassat som en sjukdom men även om samhällets syn på homosexuella under denna tid. 

Slutligen vad detta fick för konsekvenser för deras egen uppfattning av homosexualitet. 

 

Informanterna brottades inte bara med bristande kännedom från omgivningen utan det förelåg 

även en sjukdomsstämpel på deras sexuella identitet. Många berättar om sina erfarenheter då 
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de stötte på denna sjukdomsstämpel i olika sammanhang. Vissa beskriver hur de läste i 

uppslagsverk, medicinsk litteratur, tidningar eller lite senare såg på TV hur homosexualitet 

skildrades. Att det var en sjukdom, något avvikande som skulle behandlas. En man beskriver 

att han från början inte visste vad homosexualitet var utan vände sig till ett uppslagsverk för 

att införskaffa information. 

 

Det var ju om man stötte på det i någon tidning eller så, Internet fanns ju inte, vad man fick 

läsa var ju böcker, så det vet jag att jag tittade i något uppslagsverk någon gång, och det var 

ju en ganska jobbig upplevelse att se. Faktiskt. Då förstod jag att det var ett sjukligt beteende, 

för det var ju klassat så, och då var det ännu svårare och starkare i min känsla att det är inte 

jag. 

 

En man beskrev hur han som ung såg ett tv-program från USA om hur de ”botade” 

homosexuella men redan då hade en känsla inom sig att det var fel och att det inte var något 

att man avhjälpte medicinskt. En kvinna berättar hur hon uppmanades att ta sprutor mot sin 

homosexualitet och som tonåring fick besöka en läkare för att hon hade blivit kär i en tjej. 

Vidare skildrar informanterna ofta ett distanserat förhållningssätt kring hur omgivningen 

betraktade homosexuella och homosexualitet. Begrepp som ”onyttiga varelser”, ”inte 

normala” och ”sjukliga beteenden” tas upp men informanterna beskriver jämtväl ett 

avståndstagande från dessa klassificeringar redan som unga. ”Sjukligheten” inbegrep inte 

dem.  

 

Flertalet informanter kunde beskriva negativa åsikter om homosexuella som de stött på som 

unga. Nedlåtande kommentarer och vetskap om att homosexuella blev hotade och nedslagna 

fick följden att flera inte vågade berätta för omgivningen om sin läggning.  

 

Det fanns ju ställen där man raggade och där kunde man bli nedslagen. Det var man rädd 

för, inte hur förbjudet det var. 

 

Jag vet att man kunde gå i en park och om man hade tur kunde man hitta något, men å andra 

sidan var det ju inte helt riskfritt för kom de på det skulle man ju kanske bli trakasserad, 

kanske nedslagen också  
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Informanterna återger att första erfarenheten i möten med homosexuella personer gav 

intrycket att de själva ”inte var sådana”. Det förekom känslor av att det var en för utmärkande 

grupp. Kvinnorna beskrivs som manhaftiga och männen som fjolliga i negativ bemärkelse.  

 

Jag kommer ihåg att det var svårt att identifiera sig med, skulle man bli sån, skulle jag 

tillhöra en grupp som var så utmärkande och betedde sig på det sättet och sådär, det var ju 

en konflikt … det fanns så få att identifiera sig med. 

 

Omgivningens bild av homosexuella medförde ingen enkel tonårsperiod för informanterna. 

Emellertid berättar två av dem att just sjukdomsbilden inte påverkade dem ett dugg, trots 

vetskap om den medicinska diagnosen. Problemen rörde sig snarare om familjens relation 

som stundtals kunde vara besvärlig när de inte träffade någon av motsatt kön, vilket 

förväntades av dem. 

 

8.1.4 Att finna en egen väg 

Flertalet informanter lägger tonvikt på att de som personer varit starka i sin uppväxt för att stå 

emot det heteronormativa tryck omgivningen projicerade. En del klarade av att bemästra 

svårigheterna de mötte utan att behöva söka hjälp. Däremot föringar de inte de svårigheter och 

problem som normbrytningen innebar men att de kunnat reda ut detta själva. En man påpekar 

att det handlar om att ha ett starkt psyke medan andra framhåller att känslan av att bejaka sin 

sexuella läggning var så stark att ingen skulle få ”stoppa dem”. En kvinna berättar hur det 

uppstod diskussioner i hennes familj eftersom hon inte träffade någon man och hur hon 

tacklade det. 

 

Jag sa att det finns inte några piller i världen som hjälper för det utan jag har bestämt mig 

för att så här är det, sådan är jag. Jag kan väl inte gå och gifta mig med en karl för att 

tillfredsställa andra människor för att det ska vara bra, jag ska väl känna att jag är lycklig. 

 

Trots vetskap om att omgivningen inte accepterade homosexuella fullt ut ansåg en del 

informanter att detta inte var något större bekymmer. Emellertid delar samtliga informanter 

erfarenheten av att behöva ”komma ut” i en mindre krets för anhöriga och/eller vänner. 

Komma-ut-processen beskrivs genomgående som en omvälvande, svår och psykiskt 

påfrestande period. Det innebar diskussioner och ifrågasättande i hemmet om hur och varför 

deras son eller dotter blivit homosexuell. En man hanterade konfrontationsbekymret genom 
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att istället skicka brev till sina anhöriga där den sanna historien porträtterades. En del berättar 

om syskon eller vänner som vänt dem ryggen när de fick veta sanningen, eller att anhöriga 

förändrats sitt sätt att bemöta dem och uppträtt distanserat. Inte sällan bemöttes informationen 

om informantens läggning också med ilska eller förakt av föräldrar.  

 

Det var bökigt, det var jättebökigt det var det och de blev ju väldigt ledsna och undrade hur 

ska det gå för honom? … en bror visste inget och ville inget veta och tog avstånd från mig. 

 

Jag tyckte det krävdes en viss förmåga att tänka för att man skulle komma ut för man fick ju 

ingen hjälp utifrån samhället eller någonting, det fanns ju inga kontaktnät på det sättet. 

 

Relationen till de personer som bemött informanterna väl efter att de ”kom ut”, beskrivs som 

stärkt och anses ha varit av betydande vikt. Då uppväxten beskrivits som bra av informanterna 

har detta varit dels med anledning av det stöd dessa personer kunde inbringa. Syskon, vänner 

eller föräldrar som inte reagerat så som informanterna förutspått (med negativt bemötande), 

utan istället bemött dem med acceptans, skildras som stärkande kraft under ”komma-ut-

processen”.  

 

De informanter som inte vuxit upp i en storstad betonar behovet av anonymitet kring sin 

person. En mindre stad beskrivs som hämmande i det avseendet att ”alla” vet vem du är och 

att rykten och skvaller snabbt sprids till omgivningen. Flytten till en större stad framställs som 

en förutsättning för att kunna vara sig själv och finna sin identitet utan lika stor inverkan från 

omgivningen.  

 

Hade jag inte varit gay så hade jag aldrig någonsin flyttat till Stockholm. … jag gjorde det på 

något vis för att hitta mig själv och komma bort från allting och känna efter vem jag var. 

 

8.1.5 Fortfarande ett problem med folks attityder 

När informanterna berättar om generella attityder mot homosexuella under sin uppväxttid och 

som vuxna, berättar nästan samtliga om kompisar eller personer i deras omgivning som varit 

homosexuella och som inte haft samma tur som dem. Vissa nämner självmord som en 

förekommande utväg för de som inte kunde hantera sin utsatta situation som homosexuell. 

Andra nämner att misshandel och trakasserier drabbade dem som vågade komma ut. Även 

missbruk av droger och alkohol användes för att bemästra utsatthet och ensamhet.  
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Det vet jag många som berättat om att de hade sådant tryck hemifrån och runt omkring sig 

och en del skulle ju till och med ta livet av sig för sin läggnings skull då, det vet ju alla. Men 

så har jag ju aldrig känt riktigt. 

 

Flertalet nämner att de som unga och vuxna hade vetskap om tragedier så som självmord och 

trakasserier som drabbade homosexuella på grund av deras läggning. De kunde även själva 

observera hur alkoholism eller missbruk av alkohol blev ett mer vanligt förekommande 

fenomen på krogar och restauranger. En man beskriver det som den värsta tiden var när han 

ständigt hörde vad andra råkat ut för även ifall detta inte rörde honom själv.  

 

Många informanter kommenterar hur de själva hanterat sin situation på arbetsplatser som 

vuxna och äldre. De berättade inte om sin eventuella partner eller vad de gjort på fritiden i 

samma utsträckning som deras heterosexuella kollegor. Informanterna beskriver det med att 

de ibland vrider på orden lite för att inte avslöja sig och att homosexualitet inte är något man 

skyltar med. Emellertid menar vissa att de hade velat vara mer ärliga mot sina arbetskamrater 

men att det uppstått ett ”hemlighetsmakeri” kring deras egna privatliv som de själva skapat. 

En man berättar att homosexualitet alltid varit förknippat med något som ska döljas och att 

denna känsla blivit så djupt ”inborrad” att han ständigt måste passa på sig för att inte avslöja 

sin läggning. En annan berättar att han aldrig varit öppen på sina arbetsplatser även ifall han 

många gånger hade velat det. Rädslan att inte veta hur han hade blivit bemött om han berättat 

att han levde med en man fick honom att avstå att vara öppen. Trots att flera informanter 

kunde berätta om en slags ”tyst acceptans” som rådde på arbetsplatsen valde flera att inte vara 

öppna och berätta om sig själva.  

 

… inte förrän 40 gick jag ut så det var ett helsike det också att växa upp med att leva en lögn 

på arbetsplatserna, det var en jättestor lögn som var väldigt jobbig. Men man vågade ju inte 

för det var ju mycket snack om sjukdomar och de där konstiga människorna. Det fick man ju 

höra så man tänkte att, gud jag kommer aldrig att berätta utan jag nästlade in mig lögner om 

vem man bodde ihop med. Det var jättejobbigt, man kunde aldrig spontant berätta vad man 

hade gjort för roliga saker så det var en lögn som var hur jobbig som helst tyckte jag. 

 

Informanterna kommer alla in på hur de upplever attityden mot homosexuella i dagens 

samhälle. Vissa menar att det idag inte är accepterat att tycka illa om homosexuella i 
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offentliga sammanhang men att det fortfarande förekommer negativa föreställningar hos 

människor i samhället. Likaså att det finns kvar aggressioner mot homosexuella som trots allt 

döljs mer idag än tidigare. Flera kunde beskriva erfarenheter av att höra nedsättande 

kommentarer om homosexuella i allmänhet även om det inte var direkt riktat mot dem. 

Däremot ansåg några att det inte pratas lika mycket om homosexualitet som tidigare (på 70, 

80 och 90-talet) och att acceptansen råder i tysthet. Det vill säga, även ifall arbetskompisar 

känner till att du lever med en av samma kön så är det ingen som frågar om det. En informant 

utvecklar varför han inte pratar om sitt privatliv på jobbet: 

 

Om man säger såhär; nästan hela mitt liv på alla arbetsplatser… har jag varit väldigt 

försiktig med att uttrycka det för jag vet ju att de på några ställen varit så infernaliskt 

aggressiva mot homosexuella så att jag tänkte att det finns alltid några som skulle sabba på 

något sätt eller göra det jobbigt. 

 

På ett annat plan reflekterar informanterna kring sin egen framtid och om mötet med vården. 

En informant som har erfarenhet av att bo på ett seniorboende, kunde beskriva den ”tysta 

acceptansen” som existerar och konstaterade bristen av att ”inte kunna prata om det”, men att 

detta trots allt inte var något som han brydde sig om. En annan beskriver att rädslan är vanligt 

förekommande bland äldre homosexuella om hur de kommer att bli bemötta på äldreboenden. 

Farhågor som finns är att när man blir äldre kan det bli svårt att stå upp för sig själv på samma 

sätt som idag. Det uppenbaras att informanterna funderat kring sin framtid då flertalet verkar 

klara över hur de kommer att förhålla sig till omgivningen på äldreboendet. Några menar att 

de självklart kommer berätta sin historia om någon frågar. Andra uttrycker att det beror på 

vilka personer de kommer att möta och att de i värsta fall inte kan vara öppna eftersom de inte 

vet personalens åsikter. En kvinna som haft erfarenhet av vården berättar om en vårdare som 

vägrade hjälpa en äldre man bara för att han var homosexuell och hur detta påverkat hennes 

syn på vården. 

 

Så det är väl som många man diskuterar med, att man får väl gå in i gardroben igen om man 

skulle råka hamna på något sådant (boende), för gud om man skulle bli illa behandlad bara 

för att de vet om det. 
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9. DISKUSSION 

9.1 METODDISKUSSION 

Det råder idag en kontrovers huruvida kvalitativ forskning ska diskuteras utifrån validitet och 

reliabilitet eller trustworthiness (Graneheim & Lundman, 2004, Polit & Beck, 2012). Enkelt 

uttryckt handlar det om att begrepp som validitet och reliabilitet härstammar från den 

kvantitativa forskningstraditionen och har ifrågasatts om det kan lämpa sig att diskutera detta 

i kvalitativa sammanhang. Av den anledningen kommer uppsatsen istället att diskuteras och 

kvalitetsgranskas utifrån Trustworthiness-begreppet (tillförlitlighet). Detta innefattar kriterier 

av Credibility (trovärdighet), Dependability (pålitlighet), Confirmability (konfirmerbarhet), 

Transferability (överförbarhet) samt Authenticity (autencitet). 

 

9.1.1 Urval 

För att nå informanter som kunde ses som representativa i förhållande till syftet och för att 

erhålla ett rikt material (Polit & Beck, 2012), vände sig forskaren till RFSL. Informanterna 

blev introducerade till forsningsprojektet genom en muntlig redogörelse av dess innebörd. 

Därefter skapades en diskussion kring ämnet under vilken informationsbladen utlämnades. 

Erhållna förtroenden hos informanterna kan förbättra sannolikheten att få en öppen och ärlig 

information av informanterna (Shenton, 2004), vilket kan öka trovärdigheten för det 

insamlade materialet. Genom att diskutera syftet med informanterna och inte bara presentera 

det, infann sig en mer avslappnad ton och intresse kunde uppmärksammas ifrån flera 

potentiella deltagare. Autenciteten kan anses vara stärkt då läsaren kan få ett intryck av 

informanternas upplevelse och känslor. 

 

Frågor som rör sexuell läggning kan vara känsligt för vissa individer. Det blev därför viktigt 

att söka informanter från ett sammanhang där de är ”öppna” med vem de är. För att öka 

sannolikheten till att finna dessa informanter inriktades urvalet till två caféer som hålls för och 

av homo-, bi- och transexuella. Vissa var medlemmar i en organisation som arbetar för att 

homo-, bi- och transexuella ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som 

heterosexuella. En naturlig följdfråga blir därför huruvida informanterna kunde påverka 

forskningen i någon riktning då vissa ingick i en gemensam organisation. Studiens fokus 

ligger i de enskilda individernas upplevelser kring ett visst fenomen. Den belyser de 

individuella erfarenheterna av att växa upp som homosexuell och inriktar sig ej på ideologiska 

ställningstaganden. Att vissa informanter finns i en gemensam organisation kan även ur en 
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etisk aspekt ses som en styrka då informanterna med större sannolikhet tidigare diskuterat 

personliga erfarenheter med varandra, och på så sätt berört forskningsämnet innan. Därmed 

ökar pålitligheten för det insamlade materialet. 

 

För att finna informanterna valdes ett strategiskt urval och ”chain refferal sampling”. Denna 

metod har medfört en fördel i sökandet efter informanter då den inneburit snabb kontakt med 

urvalsgruppen. Strategiskt urval medför kontakt med informanter som har kunskap om ett 

visst område. Likaså kan ”chain refferal sampling” underlätta upptäckten av informationsrika 

informanter som annars kan vara svåra att påträffa (Polit & Beck, 2012). Shenton (2004) 

argumenterar dock att randomiserat urval ger mer trovärdighet för studien då det ses mer 

representativt av urvalsgruppen. Emellertid nyttjas inte den kvalitativa ansatsen primärt till att 

söka representation av någon urvalsgrupp. Holloway och Wheeler (2010) påpekar dock att det 

strategiska urvalet gör att de som är mest verbala får komma till tals, samtidigt som det 

åsidosätter de som har svårt att uttrycka sig. Deras historia och erfarenheter är ju inte mindre 

värda. Motiveringen för urvalsprocessen blev emellertid den informationsrikedom vilket 

informanterna besitter och kunde förmedla.  

 

Inkussionskriterierna har inte tagit fasta på könstillhörighet i den meningen att forskningen 

inriktat sig på antingen män eller kvinnor. Det finns idag en underrepresentation av 

homosexuellas historia inom forskning i allmänhet och homosexuella kvinnor i synnerhet. 

Olika kön kan tänkas bidra till rikare variation av det studerade fenomenet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det kan argumenteras för att homosexuella män och kvinnor de facto haft 

olika bakgrund av upplevelser (Lindholm & Nilsson, 2002). I urvalet ingår både kvinnor och 

män men i analysen har kön inte särredovisats. Studien syftar till äldre homosexuellas 

upplevelser och gör ingen skillnad på könstillhörighet, vilket kan ses som en svaghet. Studien 

syftar dock till hur känslan av utanförskap påverkar relationen till omgivningen och i 

synnerhet sjukvården oavsett kön. Att forskningen inte bara inriktade sig till kvinnor var att 

historiernas informationsrikedom skulle få vara fokus för studien och inte könstillhörigheten. 

Det handlade därmed om att få informanter som kunde svara mot uppsatsens syfte. En brist i 

sammanhanget blir dock den sneda könsfördelning som uppstod med fem män och två 

kvinnor. Emellertid kan pålitligheten anses stärkt av representativa informanter samt att 

informanternas fylliga berättelser bidragit till ökad trovärdighet av studien. 
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9.1.2 Datainsamling 

För att ta del av informanternas upplevelse av att leva under en tid då deras sexuella läggning 

var sjukdomsklassad, valdes semistrukturerade intervjuer. Det var av vikt för trovärdigheten 

att låta informanterna tala förbehållslöst om sina erfarenheter, med sina egna ord, och inte låta 

sig hindras av forskarens frågor. Den lista av frågor som intervjuaren hade som underlag 

säkerställde att alla informanterna höll sig inom samma område och det fanns ingen 

begränsning i hur detaljerad informanternas skildring av sin egen upplevelse blev. På så sätt 

säkrades att all nödvändig information kunde inhämtas (Polit & Beck, 2012). Forskaren höll 

sig bara till de frågor som presenteras i intervjuguiden (bilaga 4) men ställde genomgående 

följdfrågor om ”Hur?” och ”Varför?”. Genom att inte gå utanför de på förhand bestämda 

frågorna minskar risken för forskaren att påverka informanterna genom sin förförståelse, 

vilket därmed ökar konfirmerbarheten (Polit & Beck, 2012). Forskarens förförståelse 

diskuterades med handledaren innan någon intervju ägde rum. Likaså föregick utformningen 

av intervjufrågorna av en diskussion med handledaren.  

 

Av de sju intervjuer som utgör materialet, utfördes fem på ett bokat grupprum på ett centralt 

bibliotek. Orsaken till den neutrala miljön var för att underlätta informanternas vilja att dela 

med sig. De två övriga informanterna hade själva önskemål om att genomföra intervjun 

hemma hos dem varpå detta önskemål tillgodosågs för att inte mista deras deltagande. Alla 

informanter fick tydlig instruktion (muntligt och skriftligt) om att deltagandet var frivilligt. 

Detta kan anses öka ärligheten hos dem som deltar samtidigt som frivilligheten per definition 

endast tillåter personer som är villiga att delta i studien, och därmed kan tänkas lämna ifrån 

sig sanningsenlig data (Shenton, 2004). Trovärdigheten bör ses som stärkt i förhållande till 

detta. Längden på intervjuerna varierade mellan 40 och 50 minuter och alla intervjuer utfördes 

under loppet av fyra veckor. Det finns en risk att material som inhämtas under längre perioder 

blir inkonsekvent och att förändringar sker i forskarens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). 

Eftersom detta inte varit fallet ökar överförbarheten av studien varpå tillförlitligheten 

förstärks. Det bedrevs ingen analys av materialet under tiden intervjuerna samlades in. 

Transkriberingen av intervjuerna påbörjades heller inte förrän alla intervjuer var klara, vilket 

därmed inte kan tänkas ha inverkat på pålitligheten.  
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9.1.3 Analys 

För att analysera materialet användes Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. En nyckelfaktor för att uppbära trovärdighet i materialet är att välja de mest 

passande meningsbärande enheterna i analysarbetet (Graneheim & Lundman, 2004). Vilket 

innebär att alltför generella enheter, så som stora stycken, eller alltför snäva, likt enstaka ord, 

kan medföra att kontakten med texten går förlorad. Forskaren har i den aktuella studien 

genomfört analysarbetet två gånger då första gången fick just en sådan utgång. Detta betyder 

att de meningsbärande enheter som används är noga utvalda och de har även diskuterats med 

handledare för att öka tillförlitligheten. Utformningen av subkategorier, kategorier och tema 

genomfördes även detta i dialog med handledare och utformades genom en textnära 

förankring. Ett rikt material hjälper till att säkerställa att informanternas berättelser täcker in 

den aktuella situationen och den omgivande kontexten. Detta gör autenciteten möjlig (Polit & 

Beck 2012) och förenklar även möjligheten att bedöma den trovärdighet materialet uppvisar 

(Shenton, 2004). Polit och Beck (2012) påtalar att överförbarhet inte kan uppstå om inte 

forskaren tillhandahåller ett så pass rikt material att läsaren kan få uppfattning om 

kontextuella likheter.  

 

9.2 RESULTATDISKUSSION 

Resultatet pekar enligt mig mot tre huvudsakliga fynd, företeelserna ”Inte leva öppet” 

”Negativa erfarenheter av sin sexuella läggning” och ”Att existera som normbrytare”. Dessa 

utkristalliserades ur resultatet och kan ses som de genomgripande problemområdena. Nedan 

kommer dessa huvudfynd att diskuteras utifrån tidigare forskning och i förhållande till den 

teoretiska referensramen. Då företeelserna går in i varandra kommer inte någon uppdelning att 

ske utan de kommer att vävas in i nedanstående diskussion. Det har under arbetets gång 

funnits en nyfikenhet kring huruvida äldre homosexuellas upplevelser av att leva under en tid 

då deras sexuella läggning varit sjukdomsstämplad, problematiserar mötet mellan patienten 

och sjuksköterskan. Jag vill dock poängtera att fokus har varit ett patientperspektiv och att jag 

inte gått in på hur vårdpersonal med homosexuell läggning kan uppleva sin situation. 

 

9.2.1 Diskussion i förhållande till tidigare forskning 

Som resultaten visar gav informanterna uttryck för att omgivningens attityder påverkade dem 

mer än det faktum att deras sexuella läggning varit sjukdomsstämplad. Informanterna delar 

alla erfarenheten av att dölja en viktig del av sig själv, dvs. att hålla sina personliga känslor, 
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knutna till den sexuella läggningen, dolda för omgivningen. Anledningen till varför 

informanterna inte varit eller fortfarande inte alltid är öppna med sin sexuella läggning verkar 

bero på en underliggande rädsla att utsättas för diskriminering eller kränkning. Robertsson 

och Tovatt (2007) tydliggör att homo- och bisexuella personer använder sig av olika typer av 

strategier för att undvika eller hantera diskriminering i olika situationer. De poängterar att det 

är den diskriminerade som måste ha tolkningsföreträde kring vad han eller hon anser vara 

diskriminerande, och att medvetenhetsgraden om heteronormen påverkar uppfattningen av 

diskriminering. Att lägga band på sig själv och ständigt vara medveten på vilket sätt man 

uttrycker sig för att inte röja den sexuella läggningen medför ytterligare en dimension i mötet 

med sjuksköterskan. Förståelsen för hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande erfars av 

patienten kan försvåras av de hinder heteronormativiteten och historiens syn på homosexuella 

orsakar. I bakgrunden nämns att arbetet inspirerats av Livsvärldsbegreppet (Dahlberg, & 

Segesten, 2010), och det är kunskapen om äldre homosexuellas upplevelser jag vill lyfta fram 

för att belysa den komplexitet den sexuella läggningen medför.  

 

Informanterna uttrycker olika sätt att hantera sin sexuella läggning gentemot omgivningen 

och de beskriver implicit strategier som de använt sig av både som unga, vuxna och på äldre 

dar. Robertsson och Tovatt (2007) skriver att en del homosexuella personer kan välja att inta 

en öppen och konfronterande strategi. Med detta menas att personerna inte undviker 

situationer som skulle kunna avslöja deras privatliv. Likaså står dessa personer upp mot 

nedvärderande kommentarer och säger ifrån då de anser sig missgynnade på grund av sin 

sexuella läggning. Öppenheten ger således ett skydd mot diskriminering då det gör det svårare 

för personer i omgivningen att tala nedsättande mot homosexuella. Det går dock inte att 

förutsätta att alla kan använda sig av denna strategi. I vårdsituationer hamnar patienten i ett 

underläge gentemot vårdaren och det kan då vara svårare att stå upp mot särbehandling. Några 

informanter uttrycker osäkerhet huruvida de ska komma-ut för vårdgivaren då de är osäkra på 

responsen. Albarran och Salmon (2000) skriver att denna patientgrupp ofta osynliggörs vilket 

kan försvåra omvårdnadsrelationen och utgöra hinder för lämpliga omvårdnadsåtgärder. 

Andra strategier kan istället komma till uttryck. Robertsson och Tovatt (2007) skriver vidare 

hur nedlåtenhet också kan undvikas genom att framhålla sin kompetens. Att vara ”duktig” och 

”ett föredöme” gentemot andra kan kompensera utsattheten personen kan känna genom att 

vara homo- eller bisexuell. Det kan även vara ett sätt att undvika stigmatisering och 

diskriminering (Nilsson, 2006). Men det kan likväl handla om att osäkerheten till den egna 
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identiteten uppvägs med en stärkt yrkesroll, eller att ”den heterosexuella livsstilen”, så som 

fru, barn och villa, ersätts med utbildning och karriär (Robertsson & Tovatt, 2007). 

 

Röhndal, Innala och Carlsson (2004) skriver att sjuksköterskor ofta har en föreställning om att 

kunna bedriva en neutral omvårdnad och att deras personliga åsikter inte påverkar 

vårdrelationen. De konstaterar dock att forskningen kring homosexuella patienters erfarenhet 

av vård tyder på det motsatta, vilket stöds av James och Platzer (1999). Sett till 

informanternas beskrivning av deras erfarenhet av sjukvården kan detta stärka uppfattningen 

att homosexuella patienter blir mer ovilliga att avslöja sin sexuella läggning i en vårdsituation 

med rädslan att bli diskriminerade.  

 

Informanter med erfarenhet av att växa upp på en mindre ort beskriver behovet av anonymitet 

som ett sätt att undvika diskriminering. Att flytta till en storstad innebar att föregå en 

eventuell framtida utsatthet.  Robertsson och Tovatt (2007) bekräftar informanternas 

strategier som förekommande bland homosexuella för att hindra uppkomsten av 

diskriminering. En strategi kan vara ett antagande om att diskriminering av homo- och 

bisexuella är mer vanligt på vissa platser och att personen gör aktiva val för att undvika dessa 

områden. Det kan påverka individens yrkesval, att söka sig till mer accepterande och 

”homovänliga” arbetsplatser och välja bort jobb där risk för diskriminering föreligger. 

Robertsson och Tovatt (2007) påpekar emellertid att människor i allmänhet ofta ser sig själva 

som fritt handlande individer och inte offer för diskriminering, varpå yrkesval görs utifrån 

intresse och utbildning. Däremot framhåller Robertsson och Tovatt (2007) att regionen där 

arbetsplatsen är placerad inverkar på individernas val. Anonymiteten en storstad kan erbjuda 

kan fungera som ett hinder för att diskriminering skall uppstå. På mindre landsorter och i 

glesbygd tenderar människor att veta mer om varandra (Neergaard, 2002) vilket kan försvåra 

öppenheten hos homo- och bisexuella. 

 

För personer som inte tror sig kunna vara öppna på sin arbetsplats finns det strategier för att 

undvika diskriminering även där. Det kan handla om att ha kontroll över det sociala samspelet 

på arbetsplatsen och undvika att samtalsämnena blir för personliga (Robertsson & Tovatt 

2007). Samtal som rör relationer, kärlek, barn eller familj undviks, men även angränsande 

samtalsämnen måste döljas, med andra ord alla aktiviteter och situationer som görs 

tillsammans med partnern. Således kan ett restaurangbesök under helgen vara svårt att berätta 

om för arbetskamraterna på måndagen, då frågan om vem man åt tillsammans med kan dyka 
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upp. Ett patientfokuserat vårdande innebär att sjuksköterskan skapar en helhetssyn om 

patienten för att förstå hur hälsa, sjukdom och lidande påverkar denne (Dahlberg, & Segesten, 

2010). Detta innebär att frågor om patientens privatliv kommer att beröras vilket kan vara 

problematiskt för en homosexuell patient som är van att dölja detta. Informanterna beskriver 

tydligt hur förhållandet till arbetskollegor ofta inneburit ett ”hemlighetsmakeri” kring deras 

privatliv och hur påfrestande det kunde vara att inte kunna berätta om sin fritid om detta 

involverat deras partner. Robertsson & Tovatt (2007) skriver att pronomenet vi inte sällan 

byts ut mot jag på bland annat arbetsplatser, i exempelvis samtal rörande semester- och 

helgplaner. De skriver vidare att det även kan förekomma att homo- och bisexuella låter 

diskrimineringen få ta överhand varefter de drar sig tillbaka. Sjukskrivningar eller frånvaro 

från jobbet blir en strategi att hantera diskrimineringen, en slags kapitulation för att undvika 

att fara illa. I motsats till detta kan andra vända sig till högre instans (exempelvis 

fackföreningen eller HomO) för att få hjälp då de upplever kränkande särbehandling. Flera 

informanter kan peka på att homosexualiteten medförde en tillbakadragenhet i deras person, 

särskilt som unga. Känslor av ensamhet, isolering och nedstämdhet utgjorde en konsekvens av 

den starka heteronormativitet de mötte i ungdomen.   

 

Strategier att dölja sin sexuella läggning kan ta sig flera uttryck. Det kan förekomma att 

personer inte bara undviker frågor gällande privatlivet, utan även aktivt döljer hur deras 

privata liv är konstruerat. Att leva dubbelliv eller att säga att man lever med en av motsatt kön 

kan vara ett tillvägagångssätt för att undvika diskriminering (Robertsson & Tovatt 2007). 

Berättelserna som förmedlas av icke-heterosexuella personer anpassas till heteronormen 

genom en modifikation av sanningen. Personer som tidigare levt heterosexuella liv och fått 

barn, antas för att fortfarande leva under liknande förhållanden, vilket den aktivt döljande 

personen inte tillrättavisar. Dessa lögner kan sedermera göra det ännu svårare för personen att 

vara öppen med sin läggning (Robertsson & Tovatt 2007). 

 

Informanterna beskriver alla en erfarenhet av att under vissa perioder eller situationer 

medvetet behöva dölja information som kan avslöja deras sexuella läggning. Denna erfarenhet 

av att snabbt kalkylera omgivningens bemötande, och reagera på det, kan givetvis komma till 

uttryck i en vårdsituation. Bemötandet en icke-heterosexuell patient erhåller kan vara direkt 

avgörande på hur öppen han eller hon är och således inverka på det patientperspektiv 

sjuksköterskan ska upprätthålla. En individs historia går inte att frånkoppla nutidens 

händelser. Sett ur ett fenomenologiskt perspektiv uttrycker Merleau-Ponty (1999) att nutiden 
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innefattar både ”då” och ”sedan”. Detta betyder att det som har varit, påverkar våra 

upplevelser idag och även våra föreställningar om framtiden. I vårdandet av äldre 

homosexuella, i synnerhet med psykisk ohälsa bör beaktandet av historien få ökat utrymme 

hos den vårdande sjuksköterskan. Neutrala formuleringar om patientens sociala situation blir 

en förutsättning att undvika fortsatt diskriminering.  

 

9.2.2 Diskussion i förhållande till teoretisk referensram 

Det framgår i samtliga av resultatets kategorier att informanterna på olika sätt förhållit sig till 

samhällets heteronormativitet. Heteronormativiteten innebär att den icke-heterosexuella 

förhåller sig till att omgivningen ständigt utgår ifrån ett heterosexuellt perspektiv och det 

finns en förförståelse hos omgivningen att alla lever ett heterosexuellt liv (Robertsson & 

Tovatt 2007). Röndahl, Innala och Carlsson (2006) beskriver att heteronormativiteten kan 

påverka sjuksköterskans arbetskvalité då den kan leda till irrelevanta och oprecisa frågor och 

felaktigt dragna slutsatser. De skriver även att heteronormativiteten återspeglas i exempelvis 

väntrum, på informationsblad eller då en partner besöker avdelningen. Flera informanter 

uttrycker farhågor inför vad framtida vård ska innebära för deras möjlighet att var öppna med 

sin sexuella läggning. Det framkommer även erfarenheter hos informanterna av ”tyst 

acceptans” hos vårdpersonal och det är just brist på kommunikation som Röndahl, Innala och 

Carlsson (2006) beskriver som bidragande orsak till osynliggörandet av homosexuella 

patienter inom vården.  

 

Homosexuella patienter måste förhålla sig till huruvida de ska ”komma ut” när de har kontakt 

med vården, och det blir vårdens ansvar att ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt för att 

underlätta och tillåta denna ”komma-ut-process”. Då flertalet informanter påpekar att de varit 

med om svåra komma-ut-processer inverkar detta även på framtida sådana. Sedgwick (1990) 

konstaterar att det ej går att vara helt ute ur ”garderoben” då det alltid finns personer som 

”inte vet”. Sett ur en vårdsituation kan patienten komma ut på flera olika sätt och 

sjuksköterskan (eller vårdpersonalen) bör uppmuntra denna öppenhet. Då vården är en del av 

samhället skapas och återskapas normer även här genom språk och beteende (Röndahl et al. 

2006). Det kan vara lätt att tänka att vården frånkopplas ett sådant mönster då patienten 

vårdas för sin sjukdom, men detta är en klart naiv inställning. Istället bör avdelningen föra en 

öppen diskussion bland personalstyrkan för att synliggöra de normer som råder på 

avdelningen. Inte minst för att minska den påverkan normerna har på patienterna. Corrigan 

och Matthews (2003) diskuterar företeelsen att-komma-ut som ett sätt att minska 
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stigmatiseringen i samhället. De pekar på tre möjliga åtgärder för att ändra ett rådande stigma. 

Protestera, vilket kastar ljus på ett rådande problem. Utbildning kan minska mytifieringen 

kring ett stigma och ökad kontakt och förekomst bidrar till minskad diskriminering. Med 

andra ord kan följden av att fler kommer-ut bidra till ett minskat stigmatiserande i samhället. 

McDonald (2008) skriver emellertid att patienter som avslöjar (kommer-ut) sin homosexuella 

läggning inom vården kan råka ut för en kategorisering från vårdpersonalen. Liknelser dras 

till hur patienter med en viss sjukdom inom vården kan råka ut för kategorisering och 

förminskas till sjukdomen. Därmed missas det helhetsperspektiv som ska råda i 

omvårdnadsarbetet. Informanterna skildrar en tvetydighet kring att vara öppna inom vården 

och betonar bemötandet som något avgörande kring deras egna förhållningssätt. 

 

Goffman (2011) diskuterar homosexualitet som ett stigma och jämför detta med ”normala” 

människor. Hans diskussion förefaller i många fall vara oreflekterade kring människosyn och 

snarare ett konstaterande resonemang där homosexualitet befästs som något avvikande och 

som i viss grad kan ”botas”. Det är en nackdel med teorin kring stigma att den saknar ett 

normkritiskt perspektiv. Emellertid ligger styrkan i att visa hur särbehandling uppstår och 

bibehålls. Goffman (2011) beskriver på flera ställen hur homosexuella personer försöker dölja 

sin läggning med anledning av det samhälleliga förtryck som de vill undvika. 

”Ansträngningarna att föra min familj och mina vänner bakom ljuset blev ofta outhärdliga. 

Jag fick lov att vakta på vartenda ord jag sa, på varenda gest, för att inte röja mig.” (Goffman 

2011, s 100). 

 

Flertalet informanter kan berätta om hur deras sexuella läggning medfört psykisk ohälsa då 

den ledde till stigmatisering genom heteronormativitetens påverkan. Att informanterna varit 

utsatta för stigmatisering visar sig då deras homosexuella läggning medfört psykisk ohälsa i 

olika skeenden i livet eftersom den då setts som en ”misskrediterande egenskap”. Bara det 

faktum att den homosexuella läggningen inte alltid tagits för given som en variation, innebär 

att ett stigmatiserande i Goffmans (2011) bemärkelse. Det finns idag kunskap om att 

stigmatisering leder till psykisk ohälsa för de utsatta (Meyer 2003, Mays & Cochran 2001). 

En person som vuxit upp med heterosexuell läggning utsätts inte för samma ifrågasättande 

kring sina känslor som en homosexuell person gör. Det framkommer även erfarenheter hos 

informanterna av hur deras utsatthet medfört diskriminering i samhället vilket i sin tur orsakat 

både direkt och indirekt psykisk påverkan. Knöfel Magnusson (2006) skriver i en rapport från 

HomO att diskriminering ökar den psykiska ohälsan exempelvis genom ångest, nedstämdhet 
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och självmordstankar vilket också ökar användningen av psykiatriska vården. Vidare skriver 

hon att utsattheten medför en ökad risk för kränkningar, hot och trakasserier. Men även 

rädslan för att utsättas för våld eller hot bidrar till ökad ohälsa. 

 

Det är emellertid flera aspekter som kan tänkas påverka förhållandet mellan en homosexuell 

patient och den vårdande. Röndahl et al. (2006) skriver att osäkerhet hos personal, hur de ska 

bemöta homosexuella inom vården, kan leda till en brist av lämpligt bemötande. Det kan 

finnas en vilja i att bemöta homosexuella patienter på ett ”korrekt” sätt vilket i sin tur kan 

medföra en osäkerhet i bemötandet. Utbildning kring homosexuellas situation i vården är 

därför en förutsättning för ett bättre bemötande och förståelse från vårdpersonalen.  

 

10. AVSLUTANDE REFLEKTION 

Studien problematiserar heteronormativitet i mötet mellan sjuksköterskan och äldre 

homosexuella patienter. Innan studien ägde rum fanns en förförståelse om en förekommande 

problematik på det faktum att äldre homosexuella tidigare fått sin sexuella läggning 

sjukdomsklassad. Emellertid framkom det att omgivningens attityder ha påverkat och 

påverkar mer, än den dåtida sjukdomsstämpeln. Denna studie lyfter upp ett angeläget och 

sparsamt belyst forskningsområde som visar att sjuksköterskans bemötande av homosexuella 

patienter behöver lyftas fram. De huvudsakliga fynden ”Inte leva öppet”, ”Negativa 

erfarenheter av sin sexuella läggning” och ” Att existera som normbrytare” tydliggör en 

existerande komplexitet i den patientnära vården. I enlighet med den anförda litteraturen vill 

jag understryka vikten av ett neutralt respektfullt bemötande. För att ge en adekvat omvårdnad 

behöver sjuksköterskan få en helhetssyn av patienten för att lokalisera omvårdnadsproblemen. 

Bemötandet och förhållningssättet gentemot äldre homosexuella patienter blir därför 

betydelsefullt för att få en öppen dialog och för att förstå hur hälsa och sjukdom påverkar 

patienten i sitt livssammanhang. Det går inte att utesluta att flera patienter omedvetet eller 

medvetet kommer att använda sig av olika strategier för att undvika potentiell diskriminering. 

Heteronormativiteten i vårdsituationen bör därför minimeras för att inte öka den utsatthet som 

föreligger. Fortsatta studier i ämnet bör fokusera på hur och vilket sätt sjukvårdspersonalens 

bakgrund och förförståelse påverkar bemötandet av homosexuella patienter.  
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BILAGA 1, INFORMATIONSBREV 

     

Institutionen för vårdvetenskap  

Specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård 

avancerad nivå 

 

Förfrågan om deltagande i undersökning i psykisk hälsa  

Denna undersökning avser homosexuella personers upplevelse av att leva i en tid då 

psykiatrin sjukdomsklassade deras identitet. Målsättningen med undersökningen är att öka 

förståelsen för olika individers utsatthet varpå vårdvetenskapen kan växa som 

kunskapsområde  

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen. 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt 

samtal under ca en timme, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna 

kommer sedan att skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller 

andra personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det är  

Jakob Svensson som kommer att intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett 

dataminne. Insamlat material kommer att förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när 

alla intervjuer är genomförda och då förstörs dataminnet. 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring.  

 

Är Du intresserad av att delta så kontakta Jakob Svensson för att överenskomma om tid och 

plast för en intervju. 

 

Forskningsetikkommittén vid institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal högskola har 

godkänt undersökningen 2011-11-21, Dnr1102/A. 

 

Handledare: Kent-Inge Perseius, fil dr., 

Lektor. 

E-post: Kentinge.perseius@esh.se 

Jakob Svensson, leg ssk, fil kand 

Epost: jakob.svensson@student.esh.se 

Tel: 0733-794045 

 

 

http://www.esh.se/index.php
http://www.esh.se/index.php
mailto:jakob.svensson@student.esh.se
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 BILAGA 2, INTERVJUFRÅGOR 

 

     

Institutionen för vårdvetenskap  

Specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård 

avancerad nivå 

Intervjufrågor 

1. Jag är intresserad av att höra hur det var att växa upp som homosexuell när du 

var tonåring. Vill du berätta lite om det? 

2. Tänkte du någon gång på att homosexualitet sågs som en sjukdom när du var 

ung? Varför gjorde du inte det tror du?/Hur påverkade det dig?  

3. Hade du hört talas om homosexualitet som ung? Hur uppfattade du det? 

4. Var du öppen med din sexuella läggning eller dolde du det? Hur påverkade detta dig? 

5. När kom du ut? Hur var detta för dig? Hur mottogs det av omgivningen? Förändrades 

något? 

6. Har du mått dåligt över din sexuella läggning någon gång? På vilket sätt?/Hur kommer 

det sig? 

7. Hur var dina känslor kring din sexuella läggning som ung? 

8. Hur upplevde du synen på homosexuella under denna tid? 

9. Beskriv din relation med anhöriga och vänner som ung? 

10. Har du sökt vård någon gång? Hur var din upplevelse av denna i så fall? 

11. Vid kontakt med sjukvården, har du kunnat vara öppen med din läggning? Hur har du 

blivit bemött 

 

 

http://www.esh.se/index.php
http://www.esh.se/index.php
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