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Förord 
Den folder du nu läser har kommit till som ett resultat av 
projektet Normbrytande funktionalitet och sexualitet under 
pandemin. Innehållet är ett axplock av materialet från projek-
tet som drevs av BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter under 
hösten 2020. 

Syftet med foldern är att förmedla något av vad som kom 
fram i projektet. Dess fokus är de erfarenheter målgruppen be-
skriver. Övrigt omkring är tänkt att ge 
en inramning. Önskan är att materialet 
ska få rikta stråkastarljuset på situatio-
nen för hbtq-personer med funktions-
nedsättning och därigenom bidra till 
förbättrad förståelse och bemötande. 

Vi på BOSSE är både glada och stolta 
över möjligheten att genomföra detta projekt. BOSSE har en 
lång historia av uttalat hbtq-arbete. Den första HBTQ-certife-
ringen erhöll verksamheten år 2010 av RFSL. 

Någon vill kanske invända att projektet söker till synes mar-
ginella problem. Att det fnns långt större frågor i samhället 
att lyfta. Men då ska vi påminna oss om att det handlar om 
verkliga människor. Vad som på ytan, och för den icke berörda, 
kan ses som en mindre fråga kan på djupet, likt isberget i havet, 
innebära stora konsekvenser för den enskilde. Varje röst har 
rätt att bli lyssnad till. Därför har här valts en ansats som utgår 
ifrån att lyssna snarare än att påstå. 

Därför riktas ett stort tack till alla som frikostigt delat med 
sig och bidragit till projektet, såväl i rollen som privatpersoner 
som genom sin yrkesutövning. Det är tack vare ert engagemang 
projektet har gått att genomföra trots tidsbrist och brinnande 
pandemi. 

Sist men inte minst ett stort tack till Socialstyrelsen som 
beviljat de medel som möjliggjort projektet. 

Patrik Forslin 

projektledare, BOSSE 

” Vad som på ytan, och för 
den icke berörda, kan ses 

som en mindre fråga kan på djupet, 
likt isberget i havet, innebära stora 
konsekvenser för den enskilde. 
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Bakgrund 
BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter 
BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter 
(fortsättningsvis förkortat BOSSE) 
arbetar med psykosocial habilitering på 
uppdrag av bland annat Region Stock-
holm och med bidrag från Stockholms 
stad. En annan benämning som används 
är råd & stöd till personer med funk-
tionsnedsättning. 

Verksamheten har funnits i 40 år. 
Målgruppen är personer från 16 år och 
uppåt med medfödd rörelsenedsätt-
ning, neurologisk eller reumatologisk 
sjukdom eller förvärvad hjärnskada. 
Arbetsmetoden utgår från den enskilde 
och utformas utifrån individuella behov 
och förutsättningar. Utgångspunkten är 
alltid att personen ska vara i centrum i 
de insatser som ges. Det betyder att den 
enskilde formulerar problemet och i 
samarbete med konsulenten på BOSSE 
avgörs hur arbetet med frågeställningen 
ska gå till och hur konsulentens stöd ska 
se ut. 

Vid sidan om kärnverksamheten be-
driver BOSSE projekt av olika slag. 

Projektet 
Normbrytande funktionalitet och sexu-
alitet under pandemin är namnet på det 
projekt som pågick under fyra månader 
hösten 2020. Socialstyrelsen stod för 
fnansieringen, med statliga pandemi-
medel. BOSSE var utförare av projektet. 

Syftet var att undersöka hur målgrup-

pen påverkas av pandemin och att bidra 
med individuellt stöd. Inom projektet 
gjordes valet att inte avgränsa målgrup-
pen utifrån typ av funktionsnedsättning. 
Beslutet grundade sig i att projekttiden 
var kort och anslagsformuleringen vid. 

Pandemin 
Våren 2020 spred sig ett coronavirus 
som orsakade en pandemi med sjukdo-
men covid-19. Sverige drabbades hårt 
och regler om social distansering in-
fördes för att minska smittspridningen. 
Sjukvård omprioriterades och mycket 
av reguljär icke akut vård ställdes in. 
Utbildning och arbetsliv ställdes om till 
hemmiljö för att minska sociala kontak-
ter. Verksamheter lades på is. Kultur- 
och nöjesliv ställdes i stor utsträckning 
in. Efter en minskad smittspridning 
under sommar och tidig höst förvärrades 
åter läget under projektets gång. 

Folderns målgrupp och syfte 
Denna folder riktar sig i första hand till 
yrkesverksamma inom myndigheter, 
vård och omsorg men även organisatio-
ner och enskilda intresserade. Syftet är 
att förmedla vad som framkommit under 
projekttiden samt att ge en bild av hur 
situationen ter sig för personer som är 
dubbla normbrytare genom sin tillhörig-
het med fera minoritetsgrupper. 
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Projektaktiviteter 
En referensgrupp bestående av repre-
sentanter från åtta utvalda organisatio-
ner har följt projektet. Dessa organisa-
tioner är DHR Stockholms Läns Distrikt, 
Funktionsrätt Sverige, HBT-hälsan 
Samtalsmottagning Södersjukhuset, 
ILI – Indepedent Living Institute, Noaks 
Ark Stockholm, Riksförbundet FUB, 
RFSL Stockholm samt RFSU. 

Gruppen har fungerat som bollplank 
och idébank för projektet. Deltagarna 
i referensgruppen uppmärksammade 
tidigt värdet av att komma samman med 
de övriga organisationerna. Ett kun-
skapsutbyte uppstod och efter önskemål 
beslutade gruppen att efter projekt-
tidens slut övergå i ett nätverk. BOSSE 
har åtagit sig ansvaret att sammankalla 
nätverket ett par gånger per år. På så sätt 
lever denna del av projektet vidare och 
fortsätter komma målgruppen till godo 
genom kunskapsöverföring organisatio-
ner emellan. 

Informationsspridning 
Genom annonsering, artiklar och re-
portage i tidningar och sociala medier 
spreds information om projektet och 
möjligheten till individuell kontakt. 

Projektet rörde frågeställningar som 
sällan omtalas. Hbtq-personer med 
funktionsnedsättning saknar därför re-
presentation i det ofentliga samtalet. Att 
göra projektet känt och att föra ämnet på 
tal hade därför inte enbart till syfte att 

rekrytera projektdeltagare. Förmodligen 
har långt fer målgruppspersoner tagit 
del av informationen om projektet än 
de som faktiskt tagit kontakt. Att genom 
denna uppmärksamhet i media ge dessa 
människor en röst som talar om deras 
existens kan ha ett värde i sig. Kanske 
kan en läst annons eller artikel bidra till 
att någon med tiden kommer att orka stå 
upp för sig själv och sin rätt att ta plats. 

Vidare var förhoppningen att upp-
märksammandet av målgruppen i det 
ofentliga samtalet skulle leda till sam-
hällets ökade medvetenhet om målgrup-
pens existens. 

Individuella kontakter 
Individuella stödkontakter har pågått 
löpande under projekttiden. Efter att 
pandemins andra våg slog till under 
hösten fck verksamheten bli helt digital. 
Vissa kontakter har begränsats till en-
bart telefon på grund av att personerna 
haft bristande tillgång till digital teknik. 
Andra personer har genom projektet lärt 
sig hantera digitala möten. Det indivi-
duella arbetet har framför allt bestått av 
stödjande samtal. Råd och stöd har vid 
behov givits i frågor som rör rättigheter 
till samhällsinsatser och vård. I fera fall 
har en fortsatt stödjande kontakt kun-
nat etableras inom ramen för BOSSEs 
ordinarie verksamhet. Således får dessa 
personer tillgång till ett stöd långt utöver 
projekttiden. 
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Projektet har inhämtat kunskap ur 
projektdeltagarnas livserfarenhet genom 
personliga berättelser och deltagande i 
fokusgrupp. 

Fokusgrupp 
För att få en inblick i målgruppens 
situation under pandemin sattes en 
fokusgrupp samman. Den bestod av fyra 
personer i åldrarna 27–57 år varav två 
identiferar sig som kvinnor och två som 
män. Samtliga lever med rörelsenedsätt-
ning med olika bakomliggande orsaker, 
medfött och förvärvat genom sjukdom i 
olika stadier i livet. Gruppen möttes vid 
fyra tillfällen á 1,5 timme. Metoden var 
den att projektledaren höll i strukturen, 
kunde lyfta förslag till frågeställning och 
vid några tillfällen be om förtydliganden 
i samtalet. Därutöver var gruppen själv-
ständig i sina diskussioner. Projektleda-
ren intog en betraktande och dokumen-
terande roll. 

Redogörelse för några av de ämnen fo-
kusgruppen behandlade återfnns längre 
fram i denna skrift. 

Höjd hbtq-kompetens internt 
En tidig fråga var hur ett så kort projekt 
kan få betydelse på längre sikt. Enbart 
tillfälliga stödkontakter under fyra 
månader syntes otillräckligt. En satsning 
på fördjupad hbtq-kompetens i BOSSEs 
verksamhet blev därför en integrerad 
del av projektet. Detta kommer BOSSEs 
verksamhetsdeltagare till del under lång 
tid framöver. Denna del ledde även till en 

fördjupning av BOSSEs mångfaldsarbete 
utifrån redan befntlig mångfaldspolicy. 
Mångfaldsarbetet ska framöver på ett 
ännu tydligare sätt ta fasta på betydelsen 
av intersektionalitet, det vill säga konse-
kvenserna när olika minoritetstillhörig-
heter samverkar. 

Slutseminarium 
Efter projektets slut hölls ett digitalt 
slutseminarium. Efekter som uppstår då 
en individ lever med fera minoritetskap 
stod i fokus. Projektet presenterades och 
målgruppens erfarenheter lyftes fram. 
Vidare hade tre talare inbjudits vilka från 
sina olika infallsvinklar belyste målgrup-
pens situation. Det var Erica Kanon från 
Noaks Ark Stockholm (Minoritetsstress), 
Mariet Ghadimi från TRIS – Tjejers 
Rätt i Samhället (Våldsutsatthet – funk-
tionsnedsättning & hederskultur) samt 
Christine Bylund, doktorand vid Umeå 
Universitet (Funktionsmaktsordning och 
intersektion). 
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Ansatser – intersektion och lyssnande 
Ansatsen i projektet har varit att för-
söka se och förstå individen i ett brett 
perspektiv. Att se olika slags förutsätt-
ningar i en människa innebär att hålla en 
öppenhet inför att dessa olika delar inte 
bara existerar sida vid sida utan också 
interagerar. 

Genomgående har projektet vilat på 
en intersektionell förståelse av identi-
teter och maktordningar. Med intersek-
tionalitet menas att en person alltid är 
mer än en identitet. En sådan förståelse 
gör det möjligt att undersöka hur en 
persons levnadsvillkor påverkas av 
fera olika identiteter och samhällspo-
sitioner som kan vara båda normbry-
tande och normföljande. Antagandet 
är att minoritetstillhörighet innebär 
en position av underordning i relation 
till normen. Majoritetstillhörighet 
och normföljande innebär oftast en 
högre position. För den som bryter mot 
normen på fera sätt samverkar dessa 
processer och leder till att konsekven-
serna blir större än summan av varje 
enskilt normbrott. 

En annan ansats i projektet har varit 
att ge utrymme åt subjektiva berättel-
ser. Det innebär att projektet tillmäter 
projektdeltagares berättelser ett stort 
värde. Inte för att de är generaliserbara 
eller med exakthet talar om hur hela 
målgruppen har det, utan för att de 
berättar om en levande person som har 
rätt att representera sig själv och bli 
lyssnad till. 

Mångfald – inte bara 
hbtq eller funktionsnedsättning 
Både funktionsnedsättning och hbtq är 
breda och konstruerade begrepp som 
snarare utgör avgränsningar än natur-
liga grupper. I målgruppens avgräns-
ning fnns en uppenbar intersektionell 
brytningspunkt, den där funktionsned-
sättning och hbtq möts. För att få en 
rättvisande bild av målgruppen och dess 
individer behöver sökandet efter inter-
sektionella processer dock gå djupare 
än till dessa två. Det börjar med förstå-
elsen för att målgruppen är heterogen 
och rymmer många olika livsbetingelser 
bortom de till synes gemensamma. Det 
kan röra sig om att individer skiljer sig åt 
vad gäller exempelvis ålder, kön, etnici-
tet och religion. 

Den överskuggande 
funktionsnedsättningen 

Under projektet har personer ur mål-
gruppen återkommande beskrivit hur 
pandemin påverkat dem utifrån deras 
funktionsnedsättning. I betydligt lägre 
grad har de lyft konsekvenser för iden-
titeten som hbtq-person. Hur ska detta 
förstås? 

Utifrån crip-teori kan det förklaras 
med att personer med funktionsnedsätt-
ning enligt den medicinska modellen 
främst förstås som ”sjuka”. Detta sociala 
stigma lämnar, menar teorin, inte plats 
för fer identiteter som exempelvis sexu-
ell identitet eller läggning. 
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För många medför livet med funk-
tionsnedsättning att även tillhöra risk-
grupp för covid-19. Detta bidrar säkert 
till att rikta även personens eget fokus 
mot funktionsnedsättningen. 

Till detta får läggas att funktionsned-
sättning oftast i någon mån leder till 
utsatta positioner kopplade till ned-
satt förmåga och behov av hjälp från 
omgivningen. Funktionsnedsättning är 
alltså en dimension direkt kopplad till 
autonomi och makt. Detta kan förmodas 
göra att den får starkt genomslag. 

Det positionerna funktionsned-
sättning och hbtq har gemensamt är 
utsattheten för diskriminering och 
exkludering. Därutöver betyder funk-
tionsnedsättning och hbtq väldigt olika 
saker för olika individer. Variationen av 
minoritetstillhörighetens konsekvenser 
och genomslag är stora inom gruppen. 
Utifrån övergripande mönster likt de här 
beskrivna kan inget exakt sägas gällande 
en enskild individ. 

Ansats i mötet 
Hur mycket vi förstår av den intersek-
tionalitet en person lever med avgör 
hur vi kommer att förstå denne. Det 
påverkar direkt vår bild av den vi möter. 
Men det inverkar förmodligen även på 
vilken information personen, medvetet 
eller omedvetet, ger till oss. Vår initiala 
förståelse av personen kommer att styra 
formuleringen av våra frågor. Och som vi 
frågar får vi svar. 

Ansatsen för projektet har varit att i 

mötet vara frågande snarare än antagan-
de. Det innebär att inta öppenhet för att 
individens subjektiva upplevelser bidrar 
till vår bild av denne. Med denna ansats 
fokuseras mindre på våra egna slutsat-
ser. 

Lästips rörande teoribildningen: 
Crip Theory (Robert McRuer, 2006), 

Feminist, queer, crip (Alison Kafer, 2013), 

Feminist Disability Studies (Rosemarie 

Garland-Thomson, 1997), Sexual Citizenship 

and Disability (Julia Bahners, 2016) och Genus 

och funktionshinder (Karin Barron, 2006). 
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Utsatthetsfaktorer 
Den som lever med en funktionsnedsätt-
ning och är hbtq-person bryter genom 
sin blotta existens mot fera normer. Det 
betyder inte att personen är mer känslig 
eller svagare än andra. Det betyder att 
personen i fer situationer än andra 
riskerar olika former av osynliggöran-
den, missförhållanden och kränkande 
särbehandling. Dessa risker kallas här 
för utsatthetsfaktorer. 

I dialog med olika ideella och of-
fentliga aktörer, enskilda personer 
och projektets referensgrupp har tre 
livsförutsättningar valts ut. Utifrån dessa 
exempliferas hur de kan påverka utsatt-
heten för hbtq-personer med funktions-
nedsättning under pandemin. 

Att vara äldre 
Gruppen 70+ har varit i fokus på ett 
särskilt sätt under pandemin. Detta 
utifrån den med ålder ökade risken 
för allvarlig sjukdom och dödsfall vid 
covid-19. Många äldre, oavsett sexuell 
orientering, identitet eller funktionsför-
måga, beskriver hur detta politiska och 
mediala fokus på gruppen äldre upplevts 
påfrestande och negativt särbehandlan-
de. Riksdagens mest årserfarna ledamot 
Barbro Westerholm är en röst som hörts 
i den frågan. 

Många äldre har under pandemin på 
olika sätt tagit hjälp av barn och andra 
anhöriga för att av smittskyddsskäl 
undvika att vistas i ofentliga miljöer. 
Bland såväl hbtq-personer som personer 

med funktionsnedsättning är barnlöshet 
vanligare än för befolkningen i stort. På 
liknande sätt är sociala nätverk generellt 
svagare. 

Äldre generationer har under stor 
del av sitt liv levt i ett mindre tolerant 
samhällsklimat gentemot hbtq-personer 
än vad som råder idag. Detta kan göra att 
äldre hbtq-personer är mer beroende av 
särskilda identitetsbärande gemenska-
per. När sådana verksamheter pausats 
under pandemin utgör det risk för 
utsatthet. I samma anda menar Christer 
Fällman, initiativtagare till Regnbågens 
seniorboende, att äldres erfarenheter av 
ett svårare samhällsklimat var en av de 
aspekter som motiverade inrättandet av 
ett proflboende för hbt-seniorer. 

Många i befolkningen har hanterat 
social isolering under pandemin med 
hjälp av digitala verktyg. Det digitala 
utanförskapet är generellt större bland 
både äldre och personer med funktions-
nedsättning. 

Allt detta är exempel på hur högre 
ålder kan vara en utsatthetsfaktor för 
målgruppen. 

Utsatthet för hot och våld 
Utsattheten för hot och våld kan se 
annorlunda ut för hbtq-personer och 
personer med funktionsnedsättning 
jämfört med befolkningen i stort. Hot 
och våld specifkt riktat mot målgruppen 
förekommer. 

Våld i nära relationer är en typ av våld 
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som till stor del utövas i hemmiljö. Det 
fnns risk att våld i samkönade relationer 
osynliggörs utifrån samhällets normstyr-
da synsätt men också för att sociala stig-
ma leder till underrapportering av brott. 
Isolering i hemmiljö till följd av pande-
min riskerar att förvärra situationen för 
den som är utsatt för sådant våld. 

Hbtq-personer kan vara särskilt utsat-
ta för hedersvåld, vilket Mariet Ghadimi 
från TRIS vittnar om. Hela identiteten 
som hbtq-person kan i en hederskontext 
anses skamlig oavsett kön. För denna 
grupp utgör blotta hbtq-identiteten 
en utsatthetsfaktor. På samma sätt kan 
funktionsnedsättning vara en anled-
ning till hedersrelaterat våld, inte minst 
psykiskt och socialt. Hedersrelaterat 
tryck på personer riskerar att förvärras 
av social isolering i hemmet. 

Vara i behov av hjälp från andra 
Funktionsnedsättning kan innebära 
hjälpbehov av olika slag. Det kan handla 
om hjälp utifrån fysisk nedsättning men 
även psykiskt, kognitivt och intellektu-
ellt. 

Vissa som lever i hushållsgemenskap 
med andra har av smittskyddsskäl valt 
att dra ned på hjälpinsatserna från per-
soner utanför familjen. Det kan vara när-
stående som istället ger nödvändig hjälp 
under pandemin. För hbtq-personer kan 
detta innebära en försämrad möjlighet 
att våga efterfråga eller att nekas sådan 
hjälp som kopplas till hbtq-identiteten. 
Det kan exempelvis röra sig om identi-

tetsmarkörer som klädval och möjlighe-
ten att upprätthålla relationer. 

Projektdeltagare berättar återkom-
mande om hur kontinuerliga hjälpin-
satser medför utsatthet för smitta då 
olika människor kommer och går i ens 
hem. I vissa fall rör det sig om perso-
nal som växlingsvis utför insatser hos 
många olika personer vilket medför ökad 
smittspridningsrisk. I media har det 
återkommande uppmärksammats hur 
smittspridning skett inom hemtjänst och 
olika former av särskilt boende. 

Många är i behov av regelbundna 
kontakter med sjukvård och varje sådan 
kontaktyta utanför hemmet innebär 
potentiella risker att utsättas för smitta. 
Människor hamnar i situationer där de 
tvingas till svåra överväganden mellan 
behovet av vård och behovet av social 
distansering. 

Uppskjuten vård drabbar på ett 
särskilt sätt transpersoner som genom-
går könsbekräftande behandling när 
könsbekräftande kirurgi och annan vård 
blir uppskjuten på obestämd tid, något 
ANOVA-mottagningen på Karolinska 
Universitetssjukhuset rapporterar. 

Att förändra sin livssituation till att ta 
hjälp av närstående istället för utomstå-
ende personer kan också på ett negativt 
sätt medföra förändrad dynamik i de 
nära relationerna. 

På dylika sätt kan hjälpbehov bidra till 
utsatthet för målgruppen. 
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Teman från fokusgruppen 
Identifieras med gruppen 70+ 
Pandemibekämpningen har ända från 
start haft ett starkt fokus på gruppen 
70+, det vill säga personer över 70 år. 
Deltagarna diskuterar att termen 70+ i 
någon mån har kommit att överskugga 
begreppet riskgrupp. 

De ser en fara i att yngre riskgrupps-
personer på ett generellt plan kommer 
att uppfattas som och behandlas kollek-
tivt med gruppen 70+. Som om de har 
samma behov och förutsättningar. De 
resonerar kring risken att även de yngre i 
riskgruppen kan drabbas av det kollek-
tiva avkönande och den avsexualisering 
som sker i diskussion om äldres situation. 

Alla deltagarna tillhör riskgrupp. De är 
unga till medelålders och tre är yrkes-
verksamma. De ger uttryck för att deras 
situation skiljer sig mycket från den 
stora gruppen 70+. Exempelvis att de är 
beroende av att kunna upprätthålla arbe-
tet för sin försörjning. De är i en aktiv fas 
av livet där de och deras jämnåriga har 
många engagemang och ansvar i både 
privatliv och samhällsliv. 

De upplever att deras speciella 
förutsättningar blivit osynliggjorda i 
krishanteringen genom ett dominerande 
fokus på 70+. De beskriver att det har 
lett till missriktade råd och avsaknad av 
nödvändigt stöd. 

På eget ansvar 
Det egna ansvaret att skydda sig mot 
smitta är en aspekt som återkommande 

lyfts i fokusgruppen. De är samstämmiga 
i viljan att ta ansvar men menar samti-
digt att det är komplicerat. Deltagarna 
tillhör riskgrupp och har personlig as-
sistans delar av dagen eller dygnet runt. 
Behovet av personlig assistans innebär 
att de återkommande under dygnet mås-
te ha andra människor nära inpå sig. Den 
påbjudna sociala distansen är inte möjlig 
att upprätthålla. De uttrycker att tydlig-
het från myndigheter kring exempelvis 
skyddsutrustning har brustit. 

Gruppen utrycker en känsla av att inte 
vara medräknad i krishanteringsplanen. 
De beskriver hur de själva tvingats utfor-
ma egna smittskyddsåtgärder och prak-
tiska lösningar i vardagen för sig själv och 
personliga assistenter. Det har varit en 
källa till stress. De beskriver hur tillvaron 
blivit till en ständig riskbedömning. 

– Det som tidigare sågs som hälso-
ångest är idag helt adekvat, säger en 
deltagare. 

Deltagarna resonerar kring vad de 
uppfattar normativt och svårtolkat i de 
rekommendationer vi alla uppmanas 
följa. De upplever ett normativt fokus på 
familjen, underförstått två föräldrar och 
barn. 

– Men vad är en familj? frågar någon, 
med hänvisning till exempelvis särbo-
skap och relationer som inbegriper fer 
än två partners. Eller att vara singel och 
leva ensam. 

De hade önskat individuellt utformat 
stöd från vården, myndigheter och as-
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sistansutförare. Den upplevda ensamhe-
ten har inte enbart inneburit praktiska 
problem utan även utgjort en psykisk 
press. Inställd rehabiliterande behand-
ling och träning har inneburit fysiska 
försämringar. Det fnns en upplevelse av 
att stå ensam med ansvar för dessa kon-
sekvenser fastän det är tydligt relaterat 
till vårdbehov. 

– Hur långt är det rimligt att som 
enskild bära ansvaret för riskbedömning 
avseende konsekvenser av utebliven 
träning? undrar någon. 

Oron för permanenta försämringar 
i kroppsfunktioner och allmänhälsa är 
påtaglig. De frågar sig när risken för kro-
niska försämringar och skador till följd 
av inställd behandling och träning väger 
tyngre än behovet av att avvärja smitta. 

Samhället eller familjen 
som yttersta skyddsnät 
Gruppen säger sig genom pandemin ha 
fått en bild av att välfärden inte står för 
det yttersta skyddsnätet. De upplever att 
det istället utgörs av familjen. 

– Det fnns ingen back up-plan att luta 
sig mot, säger en deltagare. 

De menar exempelvis att det fnns 
en förväntan att familj ska träda in när 
det blir bemanningssvårigheter inom 
assistansen. Men detta förutsätter att det 
fnns en familj att falla tillbaka på. 

– Om samhällssystemet brister är jag 
som funktionsnedsatt inte säkrare än vad 
familjenätverket håller för, sammanfat-
tar en deltagare. 

För deltagarna har pandemin väckt 
tankar kring vad som händer den dag 
samhället på allvar inte klarar att ge det 
nödvändiga stödet. Gruppen resone-
rar kring andra möjliga kriser som kan 
inträfa, exempelvis långvarigt elavbrott. 
De frågar sig vilken hjälp som då fnns 
att få. De beskriver en konfikt mellan 
den gemensamma övertygelsen om det 
rätta i samhällets ansvar och rättighets-
baserade insatser å ena sidan och å andra 
sidan upplevelsen av att i krisen är det 
blodsband och privata relationer som 
utgör skyddsnätet. 

– Hur går det för mig som har svagt 
familjenätverk? undrar en av deltagarna. 

Bilden av hbtq-samhällets sociala 
förmåga att kompensera för de svagare 
familjenätverken menar gruppen är 
gloriferad. ”Den alternativa familjen” 
fnns för vissa men inte för alla. Det 
fnns i gruppen tankar om att en persons 
funktionsnedsättning och hjälpbehov 
kan utgöra hinder för att innefattas i en 
sådan gemenskap. 

Gruppen problematiserar och menar 
att familjenätverk generellt är svagare 
bland hbtq-personer än andra. De menar 
vidare att det är djupt problematiskt 
att som vuxen tvingas tillbaka till att bli 
beroende av familjen. Det får en direkt 
verkan på relationer och autonomi. 

De resonerar kring vad som egentli-
gen händer med relationen men också 
självkänslan när anhöriga assistenter får 
ökad insyn i ens liv. Delar av vuxenlivet, 
som samtal med partners, sexualvanor 
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och -praktiker eller sexhjälpmedel kan 
genom assistentrollen komma till den 
anhöriges kännedom. 

Deltagarna uttrycker oro för att 
pandemins kostnader ska användas som 
argument för kommande nedskärningar 
av insatser och behandling. Om detta 
sker menar man att beroendet av familj 
och privat nätverk riskerar bli än större 
och permanent. 

Socialt självförsörjande 
Bland deltagarna fnns delvis upple-
velsen av att stå bättre rustad att tackla 
den sociala distanseringen jämfört med 
personer utan funktionsnedsättning. De 
resonerar att vanan av att vara exklu-
derad socialt eller på grund av fysiska 
hinder har gjort dem härdade mot 
ensamhet. Det har gett dem färdigheter 
i att förströ sig själva. Förmågor som kan 
tyckas komma väl till pass under pan-
demin men som för deltagarna blir en 
påminnelse om de annorlunda livsvillkor 
de lever under. 

På temat att vara socialt självförsör-
jande säger en deltagare: 

– Vi har varit tvungna att skafa livli-
nor. 

Vidare beskrivs hur kreativitet är en 
sådan viktig livlina, exempelvis genom 
någons skrivande. Erfarenheten av att 
inte kunna förutsätta att få delta med 
andra har utvecklat förmågan att skapa 
meningsbärande aktiviteter på egen 
hand. 

Den yngste i gruppen är den som inte 

riktigt känner igen sig i detta resone-
mang. Denna person har, till skillnad 
från övriga, haft personlig assistans 
sedan tidiga år, haft tillgång till internet, 
digital kommunikation och sociala medi-
er under uppväxten. Gruppen resonerar 
kring om det kan vara dessa förutsätt-
ningar som gett en känsla av att ha haft 
samma sociala förutsättningar som 
personer utan funktionsnedsättning. 
Mot denna bakgrund beskriver denna 
person hur hen under pandemin känt sig 
”mer funktionsnedsatt” på grund av att 
ha tvingats ändra sina sociala mönster. 

– Vem blir jag socialt inför vännerna 
när jag inte längre kan följa med? undrar 
denna deltagare och funderar vidare 
kring om pandemin för alltid kommer 
förändra kontakten med vännerna. 

– Kommer vi kunna hitta tillbaka? 
Kommer de att fnnas kvar? fortsätter 
deltagaren och får igenkännanden tillba-
ka från de övriga i gruppen. 

Pandemisituation väcker alltså även 
frågor om sociala långtidskonsekvenser 
av pausade relationer och umgänge. 

Vad händer med sexualiteten? 
Deltagarna resonerar kring hbtq-värl-
dens minoriteter avseende exempelvis 
sexuella praktiker. 

– Hur ser konsekvenserna ut för 
personer i hbtq-världens subkulturer 
och praktikkulturer? undrar någon 
och samtalet går vidare kring att ju fer 
minoriteter en person tillhör dess större 
är risken att identitetsbärande rum och 
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sammanhang förloras under pandemin. 
Gruppen exempliferar med att en 

person kan vara öppen som homosexuell 
eller transperson men samtidigt välja att 
inte vara öppen med sin sexuella praktik. 
Fortfarande råder stigman kring olika 
sexuella praktiker. De menar att många 
upplever sig uteslutande kunna vara 
öppna med sina preferenser och intres-
sen i föreningar eller andra sammanslut-
ningar med personer som delar samma 
intressen. Det kan röra för personen 
viktiga men normbrytande sexuella 
praktiker eller uttryck. När dessa trygga 
rum och identitetsbärande gemenskaper 
stängs under pandemin kan det leda till 
stor ensamhet. 

Den som lever med en funktionsned-
sättning och återkommande behöver 
ha andras hjälp tror gruppen oftare 
avstår från att vara fullt ut öppen. Att 
man liksom behåller vissa slutna rum 
som endast ett fåtal känner till. Som att 
när den fysiska autonomin är begränsad 
kan tankens och känslas autonomi bli än 
viktigare. Kanske är det, undrar gruppen, 
ett sätt att freda sig från tyckanden från 
en omgivning som utifrån assistansbe-
hov får större insyn i ens liv än önskat. 
Att genom att inte berätta ta kontrollen 
över de delar av sin person som går att 
skydda från insyn. Men med priset att 
tvingas leva ett fördolt liv. 

Gruppen är enig i tanken att personer 
med funktionsnedsättning generellt 
löper risk att på olika sätt bli sexuellt 
osynliggjorda av omgivningen och av 

dem som de behöver hjälp och stöd av. 
De lyfter några punkter på temat: 

• Ses man alls som tillhörande ett kön? 
• Ses man som sexuell? 
•  Betraktas man som någon med en 

möjligt normbrytande sexualitet 
eller könsidentitet? 

•  Betraktas man som någon med 
en möjligt normbrytande sexuell 
praktik? 

Deltagarna resonerar kring att osyn-
liggörande utifrån punkterna ovan är att 
liknas vid psykiskt våld. De menar att 
detta osynliggörande alltid pågår men 
kan få allvarligare konsekvenser under 
pandemin på grund av avsaknaden av 
trygga rum och isoleringen tillsammans 
med familj eller personal som kan vara 
del av just detta förtryck. 

Normföljare – med rätt att klaga 
Att olika måttstockar används för att 
värdera försakelser, för personer med 
funktionsnedsättning respektive perso-
ner utan, är gruppen ense om. 

Vid tal om pandemins personliga kon-
sekvenser fck en deltagare höra ”Du har 
ju tak över huvudet”. Detta samtidigt som 
personen upplevt hur icke funktionsned-
sattas försakelser tillmäts en större tyngd. 

Andras klagan under pandemin sätter 
ljus på den egna permanenta utsatthe-
ten, resonerar gruppen. Vad den som 
följer funktionalitetsnormen kan fnna 
outhärdligt under pandemin kan för 
deltagarna motsvara konstanta levnads-
villkor på grund av funktionsnedsätt-
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ning, otillgänglighet eller brist på social 
inkludering. 

– Provocerande att få syn på sina egna 
livsvillkor genom normföljares klagan, 
konstatera en deltagare. 

Minoritet i minoriteten 
– Som att ibland behöva fokusera på att 
nu är jag med som funktionsnedsatt eller 
nu är jag med som hbtq-person, sam-
manfattar en deltagare dynamiken i att 
vara minoritet i en minoritet. Hen menar 
att det kan vara svårt att vara både och. 
Upplevelsen är att vissa sammanhang 
inte riktigt klarar av att en och samma 
person både har funktionsnedsättning 
och är hbtq-person. 

Även i denna fråga fnns en skillnad 
utifrån ålder. Å ena sidan äldre deltagare, 
personer som kommit ut under ett hår-
dare samhällsklimat och med avstånds-
tagande familj, å den andra sidan yngre 
för vilka hbtq-identiteten inte gett några 
större sociala konsekvenser. Gruppen är 
inne på att för personer med större soci-
alt stigma i bagaget kan organisationer 
som RFSL ha en större betydelse. Det 
fnns dock upplevelser i gruppen av att 
på grund av funktionsnedsättning inte 
riktigt accepteras i sådana sammanhang. 
Motsvarade erfarenheter fnns som 
hbtq-person i funktionsrättsrörelsen. 

Fokusgruppens betydelse 
för deltagarna 
Träfarna med fokusgruppen avslutades 
med en runda där deltagarna fck dela 

hur de upplevt samtalet och om det är 
något särskilt de tar med sig. 

Efter första samtalet uppgav delta-
garna att ämnet och målgruppen är mer 
komplex är vad de först tänkt. De resone-
rade kring en känsla av att vara utsatta 
för en större osynlighet än vad de varit 
varse om innan samtalet. Detta väckte 
känslor av sorg men också energi till att 
ta mer plats och höras mer. 
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Några yrkesverksammas exempel 
Utsatthet hedersvåld 
Mariet Ghadimi är grundare och ledare 
av TRIS – Tjejers Rätt i Samhället. Det 
är en verksamhet som vänder sig till 
tjejer men även pojkar som är utsatta för 
hedersvåld och -förtryck. Hon berättade i 
september 2020 om förändringar i födet 
av inkommande samtal till deras olika 
stödlinjer. I telefonlinjen för yrkesverk-
samma rörde nästa hälften av samtalen 
situationer där den utsatta unga hade en 
funktionsnedsättning. Den genom pan-
demin ökade tiden i hemmet i kombina-
tion med minskad insyn från yttervärlden 
beträfande ungas situation, har lett till 
ökat tryck på unga som lever i en familj 
styrd av heder. Risken för tvångsgifte har 
ökat. Ungdomar har hört av sig och fruk-
tat att skolan skulle stängas på grund av 
pandemin, skolan som för många utgör 
en fristad från familjens kontroll. 

Hedersstrukturer gör inte skillnad på 
kön då det kommer till homosexualitet. 
Eftersom heterosexualitet utgör normen 
hotar varje homosexuell person oavsett 
kön familjens heder och löper därmed 
risk att utsättas för våld och förtryck. 

Uppskjuten könsbekräftande vård 
ANOVA är Karolinska Universitetssjuk-
husets enhet för andrologi, sexualmedi-
cin och transmedicin. Vid samtal i sep-
tember 2020 berättade kurator Camilla 
Hatt att den kirurgiska könsbekräftande 
vården liksom hårborttagning pausats 

på obestämd tid. Redan långa väntetider 
förlängdes och man kunde inte säga när 
behandlingsverksamheten skulle kunna 
återupptas. Likaså ställdes gruppverk-
samheter in. Transitionen upplevs av 
många som en svår tid. Att transitionen 
på grund av pandemin förlängs på obe-
stämd tid beskrivs som ett stort lidande 
för många. Om personen har en psykisk 
ohälsa sedan tidigare blir svårigheterna 
med denna fördröjning än mer uttalade. 

Hiv – fortfarande ett stigma 
Noaks Ark Stockholm är en ideell för-
ening som arbetar med hiv. De erbjuder 
bland annat hivtest med snabbsvar, stöd-
verksamhet med enskilda- och grupp-
insatser och en psykosocial verksamhet. 
Erica Kanon och Kenneth Fjällborg 
berättade i september 2020 att en stor 
andel av besökarna är migranter och en 
del papperslösa. Det är inte ovanligt att 
besökarna har en funktionsnedsättning. 
Vissa har fysisk eller kognitiv påverkan 
till följd av sent upptäckt hiv-infektion. 
Andra har kognitiva nedsättningar vilka 
kan förstås som konsekvenser av lång-
varig stress utifrån socialt stigma genom 
att leva med hiv och utsatthet kopplad 
till livet som migrant. För de besökare 
som är hbtq-personer som lever med 
hiv och kommer från en kultur där deras 
identitet är förknippad med skam fnns 
en stor risk för utstötning. 
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Projektdeltagaren Douglas berättar: 

Douglas slutade be 
om hjälp när personalen 

visade avsky                 

för hans kropp 

D ouglas kontaktade projektet för att berätta om sina 
upplevelser under pandemin. Douglas är 30 år och 

transman. Han lever med en kombination av medfödd 
funktionsnedsättning, behandlingsskador och medicinsk sjuk-
dom. Han bor i en egen lägenhet som hör till en servicebostad. 

I april blev Douglas sjuk i covid-19 och kom in till sjukhus 
med ambulans. Efter en tid kom han under intensivvård, blev 
nedsövd och lagd i respirator under 13 dagar. På 30-årsdagen 
väcktes han ur narkosen. 

Douglas blev kvar på IVA ytterligare en tid efter att han 
väckts ur narkosen och respiratorn kopplats bort. Sjukdomen 
och behandlingen hade tagit hårt på hans kropp. Orkeslöshe-
ten var stor och han beskriver att det var som att börja om från 
noll, att erövra sina fysiska färdigheter på nytt. Men det fanns 
ändå ljuspunkter. 

Mitt i den svåra situationen upplevde Douglas ett hopp. 
Han hade räddats till livet. Men hoppet handlade även i stor 
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utsträckning om att bli sedd och bekräftad av intensivvårds-
personalen utifrån den han var, sin identitet som man. Detta 
förmedlades inte minst genom ett bekräftande språkbruk, 
exempelvis användande av rätt pronomen. 

När läget stabiliserats och han inte längre behövde intensivvård 
blev han överfyttad till en vanlig vårdavdelning. Då skedde en 
förändring. 

På den nya avdelningen fanns det personal som inte accep-
terade Douglas som den han är. Det är i varje fall Douglas egen 
tolkning. Det han märkte var hur vissa 
i personalen med sitt kroppsspråk visa-
de avsky och avsmak inför hans kropp. 
Alla kunde liksom inte acceptera att 
han var den han var. Han var i detta 
skede fortfarande svag och i behov av 
hjälp med basala behov som bland annat hygien. 

Douglas började undvika att larma efter personal då fel 
person var i tjänst. Det gick så långt att annan personal på 
avdelningen kom in och frågade hur han hade det då de lagt 
märke till att han inte larmade. Douglas beskriver hur han låg i 
smutsig skjorta i fera dagar eftersom tanken på att be tjänstgö-
rande personal om hjälp var för svår. 

Fortfarande idag, ett halvår senare, behöver Douglas mer hjälp 
av personalen på serviceboendet än innan han blev sjuk i 
covid-19. Rekommendationerna att stanna hemma från jobbet 
vid minsta förkylningssymptom har gjort att den redan tidigare 
ganska vikarietäta personalen på boendet i ännu högre grad 
utgörs av vikarier. Vikarier kommer och går och med varje ny 
vikarie följer en ny komma ut-situation – och detta bara för att 
den basala vardagen i hemmet ska kunna fungera. Inför varje 
sådant nytt möte fnns en osäkerhet. Att vara utsatt för en slags 
otrygghet i sitt eget hem. 

Douglas heter egentligen något annat. 

 ” Vikarier kommer och går och 
med varje ny vikarie följer en 

ny komma ut-situation – och detta 
bara för att den basala vardagen i 
hemmet ska kunna fungera. 
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Projektdeltagaren   Linn   berättar: 

 Pandemin har  
inneburit en lättare   
  vardag som  
        spar energi 

Ända sedan Linn var i 17-årsåldern har hon gått på Pride. 
Det blev snart så att hon i stor utsträckning kom att um-

gås med människor med npf (neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning) och olika diagnoser inom autismspektrat. 
Först sju år senare fck hon sin egen autismdiagnos och ytterli-
gare lite senare diagnosen adhd. 

Idag är Linn 33 år och lever med en sambo som också har 
npf. Linn tror att det fnns aspekter av npf som gör det lättare 
att umgås inom npf-gruppen än med personer som är neuro-
typ, dvs människor som följer den typiska normen för neurolo-
giskt fungerande. 

På det personliga planet beskriver Linn att pandemin främst 
har inneburit underlättnader i vardagen. Att arbeta hemifrån 
betyder mindre resande, mindre exponering för energikrävan-
de ljudintryck och oförutsedda händelser. Vid ärenden utanför 
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hemmet är det lugnare på både tunnelbanan och på stan. 
Förändringar i socialt beteende på grund av påbjuden social 
distansering har underlättat att prioritera sina engagemang. 
Allt sådant är energisparande efekter som hon säger leder till 
att hon känner sig ”mer normal”, med vilket hon menar mindre 
begränsad utifrån funktionsnedsättning. 

Omställningen till den nya situation som pandemin inneburit 
upplever Linn har gått bra. Hon menar att hon och många 
andra med npf tenderar att lättare än folk 
med neurotyp ställa om. Hon tänker att det 
kanske har att göra med att ramarna för 
hur saker och ting ska vara tenderar vara 
mindre rigida för personer med npf. 

Linn hoppas att allt i samhället inte 
kommer återgå till hur det var innan 
pandemin. Flexibiliteten med ökad digitalisering och därmed 
möjligheten att online-arbeta hemifrån är något hon önskar 
ska fnnas kvar. 

Negativt med pandemin har varit att vissa vårdinsatser i 
grupp blivit inställda. Linn upplever att den regionala vården 
varit sämre på att ställa om till digitala möten än vad exempel-
vis intresseorganisationer varit. Hon saknade också Pride-
festivalen i år och tänker på alla dem som är i början av sin 
komma ut-process. Hon minns att Pride hade en stor betydelse 
för henne själv under denna tid i livet. Hon tänker på vad det 
hade inneburit om Pride hade ställts in då. 

 ” Att arbeta hemifrån  
betyder mindre resande, 

mindre exponering för energi-
krävande ljudintryck och  
oförutsedda händelser. 
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    Projektdeltagaren Ulf berättar: 

Det tär på 
förhållandet 

när partnern tvingas    
bli ens assistent 

-O m jag är besviken, bitter, arg på Sverige? Svar ja, säger 
Ulf om sin situation under pandemin. Han beskriver 

att han möter oro vart än han vänder sig i det ofentliga 
Sverige. Samtidigt upplever han en avsaknad av information 

utifrån att han tillhör en riskgrupp på grund av neurologisk 
sjukdom. 

 
        

– Jag faddrar i ingenmansland, säger Ulf. 
Han beskriver hur han känner sig ensam med sina frågor om 

situationens långsiktiga konsekvenser. När exempelvis den 
nödvändiga fysioterapin ställs in på obestämd tid, vad får det 
för konsekvenser för framtida hälsa och funktionsförmåga? 

Ulf beskriver också en känsla av utanförskap i det hbtq-samman-
hang där han söker samvaro. Han upplever att hans funktions-
nedsättning inte räknas med. De hinder han möter i sin vardag 
och i gemenskapen, kopplat till funktionsnedsättning, avfärdas 
med argumentet att han är en vit priviligierad cis-man som 
inte har något att klaga över. Positionen att vara minoritet i mi-
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noriteten, bög bland personer med funktionsnedsättning och 
vice versa, osynliggör honom från båda håll och han hör liksom 
inte riktigt hemma någonstans. Utrymmet att vara sitt hela jag 
fattas honom. I denna tid av pandemi upplever han behovet av 
en sådan tillhörighet än mer angeläget. 

På egen hand försöker Ulf förstå vad Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer betyder och hur dessa kan omsättas i hans 
situation. 

Han behöver personlig assistans dygnet runt. Detta är svår-
kombinerat med krav på social distans och restriktivitet med 
kontakter utanför det egna hushållet.  

I strävan efter att minimera antalet fysiska kontakter med andra 
har Ulf valt att låta sin särbo och partner sedan många år jobba 
som hans assistent så mycket som möjligt under pandemin. 
Resterande tid fördelar han på så få externa assistenter som 
möjligt. 

– Hur gör jag med alla regler? Jag vill inte 
förlora mina bra assistenter. Och jag vill inte 
krascha förhållandet, säger Ulf. 

Hans förhoppning är att förhållandet ska 
klara ”stormen corona” och de förändringar 
som uppstår i relationen genom att partnern i så stor omfatt-
ning behöver arbeta som personlig assistent. 

– Situationen förskjuter våra ömsesidiga roller och vi riske-
rar bli några andra än de vi var för varandra. 

Risken att förlora gamla trogna assistenter skulle på sikt 
innebära behov av nyrekrytering. Att rekrytera och introducera 
nya assistenter beskriver Ulf som på många sätt påfrestande. 
Han menar att varje ny intervju, varje introduktion, är en ny 
komma ut-situation. 

– Hela livet är visserligen fullt av komma ut-situationer, men 
det är något speciellt känsligt i situationer kopplade till assis-
tansen eftersom jag är så uppenbart i beroendeställning till den 
som jag kommer ut inför och får mitt liv granskat av, säger Ulf. 

 ” Situationen förskjuter 
våra ömsesidiga roller 

och vi riskerar bli några andra 
än de vi var för varandra. 
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Projektdeltagaren Jack berättar: 

Tristess, isolering 
och försämrad fysik

 i pandemins spår 

D et var när Jack var ute och rastade hunden som stro-
ken slog till. På ett ögonblick förlorade han kraften i 

vänster sida och föll ihop. Förbipasserande tillkallade 
ambulans och han kom under vård. 

Det har nu gått fyra år sedan dess. Han mår idag rätt bra. Be-
kymren med afasi har gått tillbaka och han har fått åter talför-
mågan bortsett från om han är för trött. Den vid stroke så van-
liga hjärntröttheten hänger dock kvar liksom förlamningarna i 
vänster sida. Jack använder rullstol och behöver hjälp med det 
mesta i vardagen. På grund av perceptionsbortfall beroende på 
neglect kan han inte nyttja eldrivna förfyttningshjälpmedel. 
Förfyttningar med manuell rullstol och en fungerande hand 
fungerar endast i begränsad omfattning inomhus. 

– Jag känner mig väldigt isolerad, säger Jack. 
Han längtar tillbaka till ett aktivt liv med ansvarsfullt jobb 

inom socialtjänsten. Idag sitter han ensam i bostaden hela da-
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garna i väntan på att maken ska komma hem från jobbet. Korta 
avbrott inträfar då hemtjänsten kommer. 

– Men de har så bråttom numera, säger Jack och förklarar 
att sedan pandemin kom har hemtjänstens redan tajta schema 
blivit än mer pressat. 

– De springer in, gör vad de ska och springer sedan vidare. 

Jack är vid sidan av hemtjänst beviljad ledsagningsinsatser. Även 
dessa har blivit rejält naggade i kanten under pandemin enligt 
vad han berättar. Utöver tristess och isolering bekymrar sig 
Jack för de konsekvenser försämringen av insatserna ska leda 
till rent fysiskt. 

– Jag får inte hjälp att genomföra min träning, säger han. 
Han oroar sig för vad som ska hända med kroppen på längre 

sikt. Undrar om de försämringar han upplever på grund av 
utebliven träning kommer att bli be-
stående. Efter en stroke lever man ofta 
med ett livslångt rehabiliteringsbehov 
och han menar att samhället borde 
förstå att detta inte tar paus under en 
pandemi. 

– Jag känner mig så isolerad, uppre-
par Jack och beskriver hur hemtjäns-
tens minskade resurser gör att maken får bistå med en allt stör-
re del av den hjälp Jack behöver. Innan skadan var vi jämlika i 
förhållandet, berättar han, och säger vidare att detta ändrades i 
och med hans skada. 

– Neddragningarna i utförandet nu under pandemin gör 
beroendebalansen oss emellan än mer skev, säger Jack. 

 ” Han längtar tillbaka till ett 
aktivt liv med ansvarsfullt  

jobb inom socialtjänsten. Idag 
sitter han ensam i bostaden hela 
dagarna i väntan på att maken ska 
komma hem från jobbet. 
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Projektdeltagaren Christine berättar: 

Flytten hem leder 
till frustration över

 att inte kunna styra
 sitt eget liv 

J ag är 34 år och fyttade hemifrån i 16-årsåldern. Jag har bott 
på flera olika platser i Sverige. Sedan fyra år tillbaka bor jag 
i Umeå och arbetar som doktorand vid Umeå universitet. 

Jag har en fysisk normbrytande funktionalitet och lever med 
personlig assistans stora delar av min vakna tid. Under de 
senaste 1,5 åren har jag haft en distansrelation med en person 
i Göteborgsområdet. Under hösten 2020 och vårvintern 2021 
har vi träfats växelvis i Umeå eller Göteborg. 

Under våren och sommaren var smittspridningen inte så hög i 
Västerbotten, men jag isolerade mig ändå i min lägenhet, job-
bade hemifrån och begränsande min umgängeskrets till mina 
assistenter och enstaka möten utomhus. Som en konsekvens 
av pandemin ställdes också fera av mina planerade rehab-
övningar och botoxbehandlingar in, något som tillsammans 
med hemmajobb påverkade min fysiska hälsa negativt. 
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Planerade resor till min partner blev heller inte av mellan 
februari och juli. I juli sågs vi däremot i fyra dagar och i oktober 
under tre dagar. Båda gångerna reste hon till mig eftersom jag 
inte vågade resa till södra Sverige av rädsla för smittspridning-
en. 

Distansrelationer i sig själva är ju alltid svåra, men oron som 
pandemin förde med sig gjorde våren till en tid präglad av 
längtan och oro för när och om vi skulle 
kunna ses. 

Jag bävade för en ökad smittsprid-
ning under hösten då studenterna 
återkommer till Umeå, något som också 
skedde. Flera av mina personliga assis-
tenter är studenter och fera av dem uttryckte också oro för att 
föra smittan vidare till mig eftersom de inte upplevde att andra 
studenter efterlevde Folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner. Den ständiga oron och vanmakten inför att behöva släppa 
in personer som kunde vara smittade i sitt hem blev till slut för 
mycket för mig. 

I början av november tog jag därför beslutet att fytta hem 
till mina föräldrar på en liten ort i nedre Norrland. Beslutet 
medförde att min mamma som är i sjuttioårsåldern gick in och 
arbetade som assistent, något hon tidigare inte gjort bortsett 
från enstaka gånger på resor eller helger. 

Det var i stunden den bästa lösningen, men det känns som 
om mitt egna vuxna liv inte får samma utrymme som tidigare. 
Flytten är ansträngande för min relation till mina föräldrar, 
även om den är bra i grunden, eftersom det blev en tillbaka-
gång till ett liv jag inte levt sedan tonåren. Jag upplevde en 
frustration i att inte kunna styra över mitt liv, min tid och mina 
relationer på samma sätt som när jag bodde i eget boende. 
Samtidigt tänker jag att fytten var ”i grevens tid” då en av mina 
assistenter bara dagar efter att jag lämnat Umeå meddelade att 
hen tagit ett covid-19-test som visat sig vara positivt. 

 ” Det var i stunden den bästa 
lösningen, men det känns 

som om mitt egna vuxna liv inte 
får samma utrymme som tidigare. 
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Rad Stod & Kunskapscenter 

Normbrytande funktionalitet och sexualitet under 
pandemin är ett projekt som drevs av BOSSE – Råd, 
Stöd & Kunskapscenter hösten 2020. 

Projektet undersökte hur hbtq-personer med funk-
tionsnedsättning påverkades av pandemin. 

Följande organisationer deltog i projektets referens-
grupp: DHR Stockholms Läns Distrikt, Funktionsrätt 
Sverige, HBT-hälsan Samtalsmottagning Södersjuk-
huset, ILI – Indepedent Living Institute, Noaks Ark 
Stockholm, Riksförbundet FUB, RFSL Stockholm och 
RFSU. 

Fokus i denna folder ligger på målgruppens erfaren-
heter. 

Foldern kan läsas av alla som är intresserade men är 
skriven för yrkesverksamma inom myndigheter, vård 
och omsorg. 

För digital folder se www.bosse-kunskapscenter.se 

eller beställ på bosse@bosse-kunskapscenter.se 

mailto:bosse@bosse-kunskapscenter.se
http://www.bosse-kunskapscenter.se/
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