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Det kan vara 
ensamt ibland 

Att vara HBTQ-person  
med funktionsnedsättning 

under pandemin 
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Förord 
Den här foldern handlar om hur det är att vara 
HBTQ-person med funktionsnedsättning under 
pandemin. 

HBTQ betyder homosexuell, bisexuell, transperson 
och queer. Med pandemi menas den coronasjukdom 
som under 2020 spred sig över hela världen. 

Texten är skriven utifrån projektet ”Normbrytande 
funktionalitet och sexualitet under pandemin”. Pro-
jektet pågick under hösten 2020 på BOSSE – Råd, 
Stöd & Kunskapscenter. Socialstyrelsen betalade 
projektet. 

Här berättas en del av vad som framkom under 
projektet. Det finns en längre version av texten med 
namnet ”Ensam med ansvar”. 

Foldern är främst skriven för dig som själv är 
HBTQ-person och har funktionsnedsättning. Vi 
hoppas att den ska vara till stöd för dig. Vi vill för-
medla att ingen har rätt att behandla dig dåligt. Du 
har rätt att bli respekterad som den du är. 

Du har också rätt att få hjälp och stöd om du behö-
ver det. 

Patrik Forslin 
projektledare, BOSSE 

Utgiven av: BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter, www.bosse-kunskapscenter.se 
Text: Patrik Forslin 
Form: Lena Fredriksson, Serpentin Media 
Omslagsbild: Inger B Eriksson 
Tryck: Norra Skåne Offset, Klippan, 2021 
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Inte bara du 
Det finns många HBTQ-personer med funktions-
nedsättning. Men de finns sällan med i filmer, böcker 
eller tidningar. Den här folderns skrivs för att visa att 
gruppen faktiskt finns. 

”
Om något är 
svårt kan det 
kännas lite 
bättre om 
man vet att 
man inte är 
ensam. Det 
finns andra 
som har det 
som du. 

Om något är svårt kan det kännas lite bättre om man 
vet att man inte är ensam. Det finns andra som har 
det som du. Därför ges stort utrymme åt verkliga 
berättelser lite längre fram i foldern. 

Projektet 
Projektet ”Normbrytande funktionalitet och sexua-
litet under pandemin” drevs hösten 2020 på BOSSE 
– Råd, Stöd & Kunskapscenter. Syftet var att under-
söka hur HBTQ-personer med funktionsnedsättning 
påverkas av pandemin. 

HBTQ-personer med funktionsnedsättning 
kontaktade projektet och berättade om många 
viktiga erfarenheter. 

De flesta tyckte att deras situation hade blivit svårare 
under pandemin. De flesta beskrev att det var funk-
tionsnedsättningen som lett till störst konsekvenser 
under pandemin. Att vara HBTQ-person har inte 
påverkats lika mycket. Därför berättade deltagarna 
mycket mer utifrån funktionsnedsättning än HBTQ. 

Även om funktionsnedsättningen har lett till fler kon-
sekvenser av pandemin ska man ändå inte glömma 
bort HBTQ-identiteten. Funktionsnedsättning och 
HBTQ ger tillsammans en dubbel utsatthet. Att både 
ha funktionsnedsättning och vara HBTQ-person gör 
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 att man blir minoritet i minoriteten. Man riskerar att 
bli dubbelt utsatt för diskriminering och osynlig-
görande. 

”
Det är 
vanligt att 
personer 
som tillhör 
en minoritet 
känner sig 
ensamma 
och 
oförstådda. 

Minoritet och norm 
En minoritet är en grupp människor med något 
gemensamt som är annorlunda än för de flesta andra. 

HBTQ-personer tillhör en minoritet på grund av 
att de känner annorlunda än de flesta andra när det 
gäller vilket eller vilka kön man blir kär i eller vill ha 
sex med. Att vara transperson handlar om vilket kön 
någon upplever sig vara eller vilja uttrycka. 

Personer med funktionsnedsättning tillhör en minori-
tet eftersom deras kropp, hjärna eller psyke fungerar 
annorlunda än för de flesta andra. 

Man brukar prata om att människor kan följa nor-
men eller bryta mot normen. Norm brukar betyda 
något som är vanligt för många eller ses som nor-
malt. Till exempel att kunna gå eller att vara hetero-
sexuell. Genom att använda rullstol bryter du mot 
funktionsnormen. Om du är kär i någon av samma 
kön bryter du mot heteronormen. 

Diskriminering 
Att tillhöra en minoritet kan ibland medföra att du 
utsätts för diskriminering. Det kan vara att du blir 
annorlunda behandlad för att du bryter mot normen. 
Diskriminering är alltid negativt för den som drabbas. 

Det finns också många andra slags minoriteter, exem-
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pelvis etnicitet (vilket land eller folkgrupp en person 
kommer ifrån) och religion (vanor och traditioner 
kopplade till en tro på gud eller annan andlighet). 

Det finns diskriminering även mot större grupper 
utifrån exempelvis en persons kön eller ålder. 

Svårt att vara minoritet 
Det kan kännas svårt att tillhöra en minoritet. Det 
kan bero på att de som inte hör till minoriteten glöm-
mer bort att räkna med till exempel HBTQ-personer 
eller personer med funktionsnedsättning. 

Du har kanske mötts av missförstånd och fördomar. 
Det är vanligt att personer som tillhör en minoritet 
känner sig ensamma och oförstådda. 

En person beskrev hur hen upplevde det svårt när 
andra som inte tillhörde någon minoritet klagade 
under pandemin. 

– Provocerande att få syn på sina egna livsvillkor 
genom normföljares klagan, sa personen. 

Personer utan funktionsnedsättning klagade över 
sådant som för dem var tillfälliga begränsningar 
under pandemin. För berättaren fanns samma 
begräsningar alltid där till följd av funktionsnedsätt-
ning och otillgänglighet i samhället. 

Minoritet i en minoritet 
Om en och samma person tillhör två eller flera olika 
minoriteter talar man ibland om intersektionalitet. 
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 Det beskrivs ibland som att en person har flera iden-
titeter utifrån olika tillhörigheter. En person beskrev 
detta på följande sätt: 

– Som att ibland behöva fokusera på att nu är jag 
med som funktionsnedsatt eller nu är jag med som 
HBTQ-person. 

Berättaren menade att det kan vara svårt att bli 
accepterad som både HBTQ-person och funktions-
nedsatt samtidigt. 

”
Du har rätt 
att vara dig 
själv. Det 
finns lagar 
som säger 
att alla har 
rätt att leva 
fritt. 

Rätt att vara den du är 
Det ska inte behöva vara svårt att tillhöra en minori-
tet. Du har rätt att vara dig själv. Det finns lagar och 
internationella bestämmelser som säger att alla har 
rätt att leva fritt. Ingen ska behöva mötas av hot eller 
hat för att de tillhör en minoritet. 

Hur påverkar pandemin? 
Under pandemin gäller speciella regler. En regel är att 
vi ska hålla social distans. Det betyder bland annat 
att vi ska undvika att träffa andra människor och att 
vi ska arbeta hemifrån om vi kan. Vissa utbildningar 
sker på distans via internet. Fritidsverksamheter och 
föreningar är stängda. Reglerna kan göra att perso-
ner som tillhör en minoritet förlorar kontakten med 
sina kompisar i minoritetsgruppen. Det kan leda till 
att man förlorar ett viktigt stöd. Det kan bli som att 
gå från att vara del i en grupp till att vara helt ensam. 
Många upplever att denna ensamhet är svår. Då kan 
det vara bra att försöka prata med någon om hur det 
känns. 
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Hit kan du vända dig 
Om du behöver prata med 
någon om din situation kan 
du kontakta: 

BOSSE – Råd, Stöd & Kun-
skapscenter (arbetar med råd 
och stöd till personer med 
funktionsnedsättning 
i Region Stockholm). 
Telefon:  08-544 88  660  

E-post:  bosse@bosse-

kunskapscenter.se 

HBT-hälsan samtals-
mottagning på Söder-
sjukhuset, Stockholm. 
Telefon: 08-616 55 03 

Digital kontaktväg via 

e-tjänsten 1177.se 

RFSL Stockholm 
arrangerar HBTQ-hänget som 
är en social träffpunkt för 
HBTQ-personer som går på 
till exempel daglig verksam-
het eller bor i gruppboende. 
E-post:  info@stockholm.rfsl.se 

RFSUs telefonrådgivning 
Telefon psykoterapeut: 

08-692 07 70 

Telefon barnmorska: 

08-692 07 84 

Ordförklaring 
HBTQ: HBTQ betyder homosexuell, 

bisexuell, transperson och queer. 

Funktionsnedsättning: En nedsatt funktion 

i kroppen, tankeförmåga/intellekt eller psyke. 

Pandemi: Sjukdom som sprids över stora 

delar av världen och drabbar många män-

niskor. Den nuvarande pandemin orsakas av 

corona-virus och ger sjukdomen covid-19. 

Minoritet: En grupp människor med något 

gemensamt som är annorlunda än för de 

flesta andra. 

Intersektionalitet: När en person tillhör två 

eller flera olika minoriteter. 

Norm: Något som är vanligt för många eller 

ses som normalt av de flesta. 

Normbrott: Att inte följa normen. 

Normföljare: Någon som följer normen. 

Hen: Annat ord för han eller hon utan att 

personens kön anges. 

Funktionsnorm: Antagande att alla funge-

rar lika och inte har funktionsnedsättning. 

Heteronorm: Antagande att alla är hetero-

sexuella och lever eller vill leva i kärnfamilj. 
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Projektdeltagaren Douglas berättar: 

Personalen på sjukhuset 
visade avsky

   för Douglas kropp 
Douglas är 30 år och transman. Det betyder att 
Douglas är man men tilldelades kvinnligt kön vid 
födseln. När han blev äldre upplevde han att han var 
kille. Idag lever han som man. Han har flera funk-
tionsnedsättningar. Han bor i en egen lägenhet som 
hör till ett serviceboende. 

I april blev Douglas sjuk i covid-19 och kom in till 
sjukhus med ambulans. Han var mycket sjuk och 
blev nedsövd och fick respiratorvård. Efter 13 dagar 
väcktes han. Han var mycket trött men på väg att bli 
frisk. 

På intensivvårdsavdelningen blev Douglas bemött 
som den man han är. Det var han väldigt glad över. 

När Douglas blev friskare flyttades han till en vanlig 
vårdavdelning. På den nya avdelningen upplevde han 
att några i personalen visade avsky för hans kropp. 
De ville inte acceptera att han är man. Han var fort-
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farande trött och behövde hjälp med många saker 
som att tvätta sig och byta kläder. 

Douglas började undvika att be om hjälp då någon 
arbetade som inte accepterade att han är man. Han 
valde att ha smutsiga kläder på sig i flera dagar för 
att slippa ta hjälp av den personal som inte bemötte 
honom som man. 

Ett halvår efter vistelsen på sjukhuset behöver 
Douglas fortfarande mer hjälp av personalen på 
serviceboendet än innan han blev sjuk. 

Det är många vikarier som arbetar på serviceboen-
det. Douglas tycker att det är svårt med ny personal. 
Han måste ”komma ut” genom att förklara för dem 
att han är man. Han vet inte i förväg hur de kommer 
bemöta honom. Douglas känner sig därför otrygg i 
sitt eget hem i dessa situationer. 

Douglas heter egentligen något annat. 

''Douglas 
valde att ha 
smutsiga 
kläder på sig 
i flera dagar 
för att slippa 
ta hjälp av 
den personal 
som inte 
bemötte 
honom som 
man. 
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    Projektdeltagaren Ulf berättar: 

Det är jobbigt 
för förhållandet

 när partnern blir 
ens assistent 

Ulf är besviken och arg på samhället. Han saknar 
information som handlar om honom som har neuro-
logisk sjukdom och tillhör riskgrupp. 

Han känner sig ensam med sina frågor. Träningen 
som är viktig för honom har ställts in under pande-
min. Ingen kan svara på vad det får för konsekvenser 
för hans hälsa och funktionsförmåga i framtiden. 

Ulf beskriver en känsla av utanförskap i den 
HBTQ-verksamhet som han tillhör. Han upplever 
att hans funktionsnedsättning inte räknas med där. 
De hinder han möter utifrån funktionsnedsättningen 
respekteras inte. 

Att vara bög bland personer med funktionsned-
sättning och det omvända gör att han ofta känner 
att han inte blir sedd eller respekterad. Han känner 
sig inte riktigt hemma någonstans. Han saknar ett 
sammanhang där han fullt ut kan vara sig själv. Det 
behovet upplever han än större under pandemin än 
tidigare. 
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På egen hand försöker Ulf hitta vägledning i Folkhälso-
myndighetens rekommendationer. Han har personlig 
assistans dygnet runt. Det är omöjligt att upprätthålla 
social distans och avstånd till andra människor. 
Assistansen gör att han måste ha nära fysiska kon-
takter med andra utanför familjen. 

För att försöka minska antalet fysiska kontakter med 
andra har Ulf låtit sin partner sedan många år jobba 
så mycket tid som möjligt som hans assistent under 
pandemin. Han gör så för att behöva möta så få 
personer som möjligt. Men han är orolig att förhål-
landet med partnern ska ta skada av detta. 

Ulf hoppas att förhållandet ska klara sig igenom pan-
demin trots de förändringar som uppstår i relationen. 

– Vi riskerar bli några andra än de vi var för varan-
dra, säger Ulf. 

Om Ulf förlorar de gamla assistenterna behöver han 
nyanställa efter pandemin. Att hitta nya assistenter 
tycker Ulf är påfrestande. Han säger att varje intervju 
eller introduktion är en komma ut-situation. 

– Hela livet är visserligen fullt av komma ut-situa-
tioner, men det är något speciellt känsligt i situatio-
ner kopplade till assistansen eftersom jag där är så 
uppenbart i beroendeställning till den som jag kom-
mer ut inför och får mitt liv granskat av, säger Ulf. 

''Att hitta nya 
assistenter 
tycker Ulf är 
påfrestande. 
Han säger 
att varje 
intervju eller 
introduktion 
är en  
komma ut-
situation. 
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    Projektdeltagaren Christine berättar: 

Christine kan 
inte längre styra 

över sitt eget liv 

Christine är 34 år och bor i egen lägenhet. Hon jobbar 
på universitet. Hon har en fysisk funktionsnedsätt-
ning och har personlig assistans stora delar av sin 
vakna tid. 

Christine har en relation med en person som bor i en 
annan stad. Innan pandemin började turades de om 
att träffas hos varandra. Under de senaste 9 måna-
derna har de bara vågat träffas två gånger. 

För att inte bli sjuk i covid-19 har Christine isole-
rat sig i sin lägenhet och jobbat hemifrån. Hon har 
begränsat sitt umgänge till assistenterna och enstaka 
möten utomhus. Till följd av pandemin ställdes pla-
nerad rehabilitering och botoxbehandling in. Detta 
har försämrat Christines fysiska hälsa. 

Flera av Christines personliga assistenter är studen-
ter. De och Christine har varit oroliga över att de 
ska föra med sig smitta till henne från universitetet. 
Assistenterna tyckte att andra studenter inte följde 
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reglerna om social distansering, vilket betyder att 
man ska hålla avstånd till andra människor för att 
inte sprida smitta vidare. Till slut tyckte Christine att 
situationen var alltför otrygg. 

Christine beslutade därför att flytta hem till sina 
föräldrar som bor på en liten ort. Mamman som är 
i 70-årsåldern började arbeta som Christines assis-
tent. Det minskade risken för att Christine skulle bli 
smittad av corona. Att flytta dit var ansträngande för 
relationen till både föräldrarna och partnern. 

Christine upplevde frustration över att som vuxen 
inte kunna styra över sitt liv som tidigare. 

Strax efter att Christine hade flyttat till sina föräldrar 
blev en av hennes förra assistenter sjuk i covid-19. 
Hon tänker därför att hon fattade rätt beslut när hon 
flyttade till föräldrarna. 

 ''Mamman 
började 
arbeta som 
Christines 
assistent. 
Det minskade 
risken för 
att Christine 
skulle bli 
smittad av 
corona. 
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  Projektdeltagaren Jack berättar: 

Jack känner sig 
isolerad och får ingen
 hjälp med träningen 

En dag när Jack var ute och rastade hunden fick 
han stroke. På ett ögonblick förlorade han kraften i 
vänster sida av kroppen och föll ihop. Människor i 
närheten ringde ambulans och han kom till sjukhus. 
Det var fyra år sedan. Han mår ganska bra idag. 

Han har kvar hjärntröttheten och förlamningarna 
i vänster sida. Han använder rullstol och behöver 
hjälp med det mesta i vardagen. Förlamningarna gör 
att han endast kan förflytta sig själv inomhus med 
rullstolen. 

– Jag känner mig väldigt isolerad, säger Jack. 

Han längtar tillbaka till ett aktivt liv med ett ansvars-
fullt jobb inom socialtjänsten. Idag sitter han ensam 
i bostaden hela dagarna i väntan på att maken ska 
komma hem från jobbet. Korta avbrott inträffar då 
hemtjänsten kommer. 

– Men de har så bråttom numera, säger Jack. Han 
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berättar att under pandemin har hemtjänstens 
schema blivit än mer pressat. 

– De springer in, gör vad de ska och springer sedan 
vidare, förklarar han. Han säger även att hans rätt till 
ledsagning har blivit lidande under pandemin. 

Jack känner sig uttråkad och isolerad. Han bekymrar 
sig för vad den försämrade hjälpen ska leda till. 

– Jag får inte hjälp att genomföra min träning, säger 
han. 

Han undrar om de försämringar han upplever till 
följd av utebliven träning kommer bli bestående. 
Efter stroke är det viktigt att träna regelbundet. Jack 
menar att samhället borde förstå att detta inte tar 
paus under en pandemi. 

– Jag känner mig så isolerad, upprepar Jack. Han 
beskriver att hemtjänstens minskade resurser gör att 
maken måste hjälpa honom med allt mer. 

Jack förklarar att han och maken var jämlika i för-
hållandet innan skadan. 

– Neddragningarna under pandemin gör beroende-
balansen oss emellan än mer skev, säger Jack. 

''Jack undrar 
om de  
försämringar 
han upplever 
till följd av 
utebliven 
träning  
kommer bli 
bestående. 
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Rad Stod & Kunskapscenter 

Den här foldern är skriven för dig som är 
HBTQ-person och har funktionsnedsättning. 

Den har kommit till utifrån projektet ”Norm-
brytande funktionalitet och sexualitet under 
pandemin”. 

Förhoppningen är att texten ska vara till stöd 
för dig. Vi vill förmedla att ingen har rätt att 
behandla dig dåligt. Du har rätt att få hjälp och 
stöd om du behöver. 

Denna text finns även i en längre variant som 
främst vänder sig till yrkesverksamma. Den heter 
”Ensam med ansvar”. 

Båda foldrarna kommer från BOSSE – Råd, Stöd 
& Kunskapscenter. 

En digital folder finns på hemsidan 
www.bosse-kunskapscenter.se 
Den går också att beställa genom att 
mejla till bosse@bosse-kunskapscenter.se 
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