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Ålder, 
åldrande
och 
ålderism

• Vad har vi för bilder av äldre
personer?

• Olika förväntningar på personer
utifrån ålder

• Ålderism

• Vilka är “äldre”?

• Olika erfarenheter beroende på
kön, ras/etnicitet, klass, 
hälsotillstånd, sociala nätverk
etc.

• Tredje/fjärde åldern





• Åldrande framställt som hot mot det aktiva 
sexlivet

• Starkt könskodade och med en vit 
heterosexuell norm

• Män förväntas vara aktiva och prestera

- hormoner som ska möjliggöra fortsatt sexliv

• Kvinnor förväntas vårda sitt utseende

- produkter för att bibehålla en ung och attraktiv 
kropp



Heteronormativitet

• L, H, B, T & Q

• Sexualitet och könsidentitet

• Trans

– Anatomi/Kropp

– Juridiskt kön

– Könsidentitet

– Könsuttryck

• Heteronormativitet

Foucault, 1999; Folkhälsomyndigheten 2014, 2015; 
Stryker, 2008; Rydström, 2008) 



Lhbtq-historia i Sverige

• 1944 Avkriminaliseras homosexualitet

• 1979 Tas sjukdomsdiagnosen bort för homo-
sexualitet

• 1972 Laglig rätt till könskorrigering och 
ändra juridisk könstillhörighet

• 2013 Tvångssterilisering samt vissa andra 
krav tas bort för transsexuella

• 2018 Psykiatriska diagnoser för transpersoner tas bort från 
ICD

Queera identiteter och uttryck genom historien (och idag) 
konstruerade som avvikande av staten



Queera livslopp: Att leva och åldras 
som lhbtq-person i en heteronormativ 
värld (2016)

• Livsberättelser med tjugo personer 64-88 år 
(födda mellan 1922 och 1950)

• O/möjliggörande kontexter

• Att vara i fas: heteronormativa förväntningar 
under livet

• Heteronormativitetens våldsamhet –
konsekvenser av att inte leva upp till normer

• Andra stigar, andra världar? Betydelser av 
community och sammanhang

• Nära relationer

• Att åldras som lhbtq-person



(Hetero)normativitetens våldsamhet
Att bli socialt förskjuten

Jag berättade så fort som möjligt för min familj, som överhuvudtaget var
möjligt, - 79, men då i och med det har de tagit helt avstånd från mig. Så
jag har inte träffat mina barn på 15 år, och jag har ju då flera barnbarn, 
men jag har träffat ett barnbarn, 2, 3, 4, 5, ja, jag vet inte hur många
barnbarn jag har höll jag på att säga. (Inge)

Jag hade sökt upp en mycket känd advokat i Los Angeles och sagt: 
”Såhär och såhär och såhär är det, vad tror du om mina möjligheter att få
vårdnad om min dotter?” Finns ingen chans här i California, säger han. 
Och då kämpade inte jag. Och det kan tyckas konstigt idag när jag vet vad
jag vet men på 70-talet var det så. (Ingrid)

Det blir rätt ensamt för att vanliga människor, inom parentes, de vill inte
bjuda hem Lena, och jag har ju bytt namn då i, ja ett år sen då, och de vill
ju inte bjuda hem Lena och fika för att ’vad ska grannarna säga’, då
kommer normen in igen. Det kan ju liksom skvätta över på dem, på nåt
sätt va. (…) Ja, men jag tror folk känner så, vi kan inte bjuda hem Lena 
och dricka kaffe, vad ska grannarna tycka och tänka. (Lena)



Att åldras som lhbtq
Samtidigt så var man ju då också lite till åren kommen, man har liksom 
ingen karriär längre att tänka på. Man behöver liksom inte fundera över, 
vad ska chefen tycka om jag är på det här viset och, eller vad ska 
kunder tycka. Man slipper ju de där funderingarna, man behöver inte ta 
nån hänsyn, man behöver inte va rädd för den delen i alla fall. Jag tror 
att det underlättar. (Kjell, 65 år)

Ja, till och från funderar man ju på det. För det, innan, för en 15 år sen 
funderade man ju inte sådär men nu, nu börjar det ju närma sig. Det 
börjar ju att närma sig och om 10–15 år kan det ju vara aktuellt [med 
omsorgshjälp]. Och jag vet ju inte hur de tar det om jag sträcker fram 
mina fötter, ’vill du måla mina tånaglar?’ Det vet man ju inte. Och har de 
ingen hbt-kompetens, då blir det ju tvärnobben. (...) Så länge man, men 
när det blir dags, när det blir dags och de kommer in, ser att det är en 
karl som går i kvinnokläder, 'gud så äckligt, den där vill vi inte gå hem till 
någon mer gång', man vet ju inte. Även om det inte kanske blir så men, 
det kan ju bli så. (Lena, 65 år)



Att åldras som lhbtq

De har väldigt svårt för det (…) man har intervjuat några här och frågat 
’hur är det med de här äldre som du går hem till’ och sådär. ’Nej, nej, nej, 
de är bara väninnor eller det kan man ju inte fråga’ och man tror att man 
förolämpar dem genom att fråga. Bara om du tänker dig, inställningen 
till att det är förolämpande att fråga. Då förstår du vad de tycker. ’Eller 
det kan jag aldrig tro, de som är så trevliga. De kan väl inte vara 
lesbiska.’ (Ingrid, 69 år) 

Det är bara det att nu har jag haft samma distriktssköterska i 15-20 år 
kanske, hon vet om det här. Vi är jättebra, nära, hon bodde här nere 
innan, nu bor hon i en by här utanför. Vi har pratat om allt! Liksom livet, 
fackligt ja vi har pratat om allt. […] Då tänker jag såhär: Hur fan ska det 
blir när hon går i pension? För jag ska ju fortsätta med det här livet ut. 
Jag går väl i pension före henne visserligen, något år kanske, men vi är 
nog ganska jämngamla. Det är sådana saker som kommer upp för en, 
för jag vill inte berätta det här för Gud och hans moster. För jag tycker 
folk har inte med det att göra. (Klas, 62 år) 



Att åldras som lhbtq

Sedan jag har flyttat hit så har Eva alltså varit på sparlåga så in i hoppsan. Jag 
har inte gått ut här. Hon där inne talade om att alla dem, när jag höll på att flytta 
hit, så hade tanten där inne sett ett tidningsreportage om mig. Och hon hade 
funderat över hur det skulle bli om det kom en sån, en sån, hit ut. Och vad som 
skulle hända och allt möjligt. Och varit mycket, mycket betänksam... och hon 
där inne hade sagt, han är väl inget särskilt, det är väl en människa som alla 
andra. Ja, men det... Men sen flyttade jag ju in och alla var ju vänliga och snälla 
och de har inte låtsas om nånting. Men jag har ju ändå märkt, förut, en viss 
spänning. Och ja, sen har inte jag visat nåt, ingen har sett nåt. Men det är ju 
ganska många som vet om det. Och så länge jag inte visar nåt så händer det 
inget. Då är allting bra.
A: Men känner du att du har, liksom medvetet begränsat dig och anpassat... 
S: Ja, ja det har jag. Det har jag gjort... Men det, jag vill ha fred och ro, runt i 
kring mig. Tyvärr alltså, emellanåt så känns det som om jag skulle vilja dra 
järnet här... äh, så har jag ju gjort som i min ungdoms dar, jag trippar runt 
ensam här hemma. (Sture, 76 år) 



Att åldras som lhbtq

Vi levde ett väldigt socialt liv med de här som har varit med i 
kampen och det är de som har hälsat på mig nu när jag 
ligger här. Så att det har väl varit bra. Sen kan man säga 
också att det finns ju då flera äldre som har varit sjuka och 
dött i aids och haft, vi har vänskapsförhållanden som har 
varit med och skött dem till dödsdagar. Så att det har väl, 
man måste tala om att man måste innan det är försent, 
skaffa sig sociala kontakter, sociala kontakter, sociala 
kontakter. Det har varit mitt mantra till alla. Då, då, då 
kommer du få en bra ålderdom. (Inge, 88 år)



Ragga på äldre dar/vara äldre 
i queera sammanhang
Sedan ju äldre man blir, ju mer får man ju räkna med att under 
fyrtio det går inte, det kommer ingen. Utan genom internetsiten där 
så lovar de att komma, ”javisst” och de ska svara och då brukar 
jag säga att då får du ringa upp mig så, nej, då var det inget kul 
längre. Därför att de vill driva med en, för jag skriver ju 67, en del 
skriver ju ingen ålder alls och det står ju 1942 och sådär ”Är du SÅ 
gammal?”, ja vad tror du, det står ju där, så jag är ju en sådan där 
person som säger som det är. Så att, det gör ju att det blir ju ingen 
rusning till gubben inte. (Ivar, 67 år)

Sist var väl i Köpenhamn, de har en sånhär Mermaid Pride. Och 
då kände jag bara att vad gör jag här? Jag gick med två andra 
tanter med grått hår och vi ttittade på varandra och så gick det en 
massa bögar i spandex du vet. (Kari)



Ragga på äldre dar/vara äldre 
i queera sammanhang
De hade någon fest nu i Göteborg och då kan man ju känna att man kommer dit 
och alla är 30, då är man ju inte så intressant. Inte på raggfronten *skratt* 
egentligen. Men det finns liksom olika plan. Jag tänker mer såhär ideologiskt och 
idé och samtal och förebilder, då tror jag att vi har en positiv särställning. Men sen 
i vissa sammanhang så kan man ju känna, ja här hör man inte riktigt hemma. 
(Anita, 66 år)

Även om man har haft tuffa yrken, så är det inte alls säkert att själva tuffheten 
hänger med sig, utan man åldras där på ett sätt som är att man, ja man är mycket, 
mycket räddare för kontakten. Det beror ju på att vi har varit utsatta för så mycket 
våld, så därför är vi ju rädda. Och det är så att om man ska, vi har koder överallt 
och på dörrarna. Och om man ska komma till huset, så har man kod så kommer 
man ju in direkt genom dörren annars måste man trycka på en knapp och då tittar 
de ifrån köket som håller på och kokar kaffe och ser vem som står utanför innan 
de går och öppnar. Och man har bara 20 sekunder på sig att gå in genom dörren, 
sen slår den igen, så att ingen ska kunna smita in. (Olof)



Sammanfattningsvis…

• Äldre lhbtq-personer har olika erfarenheter beroende
på ålder, kön, klass, sociala nätverk, hälsa etcetera. 

• Finns (därför) inte ett rätt sätt att bemöta en lhbtq-
person på

• Normkritisk kunskap om kön och sexualitet: att lära
sig om heteronormativitet och den historiska
kontexten samt ha kritiska förhållningssätt till kön och 
sexualitet viktigt

• Vilka normer bär vi med oss? Vilka antaganden gör
vi?

• Likabehandling vs/och personcentrerad vård

• Hur kan vi underlätta för personer att våga berätta och 
vara öppna?

• Hur ser den fysiska miljön ut?

• Hur vill personen själv definiera sig?

• Försök använd ett könsneutralt språk (partner eller
livskamrat framför make/maka)

• Respektera personers könsdefinitioner och pronomen
oavsett vad ID-kortet säger



Tack för att ni lyssnat!

annasiverskog@gmail.com
Avhandlingen kan beställas via liutryck@liu.se 


