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Förord
Den här skriften har kommit till i samarbete mellan Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och HomO, Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning, RFSL, Riksförbundet för
sexuellt likaberättigande och HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan. Skriften utgör en del av Sisus nationella program Om bemötande
av människor med funktionshinder, som syftar till att öka kompetensen
om vilka levnadsvillkor människor med funktionshinder kan ha i vårt
samhälle. Genom denna skrift, som handlar om människor med funktionshinder som är homo- eller bisexuella har ytterligare en diskrimineringsgrund belysts.
Bemötandeprogrammet vänder sig till anställda inom den offentliga
sektorn och främst till dem som har ansvar för personalfrågor, fortbildning, kompetensutveckling och information i olika verksamheter.
Programmet är också tänkt att användas av förtroendevalda på olika
politiska nivåer och av offentligt anställda i alla verksamheter, men särskilt där möten med människor med funktionshinder är vanliga.
Vid sidan av jämlikhet och delaktighet är mångfald ett mål inom den
svenska handikappolitiken. Alla ska kunna bidra med sin kunskap och
erfarenhet, oavsett funktionshinder, ålder, kön, etnisk tillhörighet eller
sexuell läggning. I det nationella programmet kan Du läsa om hur levnadsförhållandena för barn och diskrimineringsgrunderna kön och
etnisk tillhörighet kan förhålla sig till ett funktionshinder. I den här
skriften kan Du läsa om sexuell läggning och funktionshinder.
Förutom levnadsvillkoren tar det nationella programmet också upp
bemötande på olika samhällsnivåer och metoder för kompetensutvecklingsarbete. Till programmet hör en handledning som ska hjälpa läsaren in i programmet. Dessa delar ska kunna användas även när frågor i
skriften om sexuell läggning och funktionshinder diskuteras.
Det är tillfredsställande att detta viktiga och angelägna tillägg till det
nationella programmet kunnat komma till stånd genom ett fruktbart
samarbete mellan olika intressenter. Vi är glada över att skriften hinner
komma ut från tryckeriet före årsskiftet, innan verksamheten vid Sisus
läggs ner för att finna nya former inom myndigheten Handisam.
Vi tror att avsnittet om sexuell läggning och funktionshinder tillsammmans med hela det nationella programmet framöver kan vara ett värdefullt material och underlag, när olika frågor om mänskliga rättigheter och mångfald diskuteras och övervägs i samhället.
Stockholm i december 
H E L E N A S TA R U P, G E N E R A L D I R E K T Ö R , S I S U S
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Sexuell läggning och
funktionshinder

Alla har rätt att förälska sig och uttrycka sin kärlek utan att bli utsatt
för kränkningar. Men den rättigheten respekteras inte för alla.
Människor med funktionshinder ses inte alltid som individer med en
sexuell läggning och med rätt att älska vem man vill.

A

lla människor har en sexuell läggning. Heterosexualitet
är förmågan att attraheras av och bli kär i någon av
motsatt kön. Homosexualitet är förmågan att attraheras
av och bli kär i någon av samma kön medan bisexualitet är förmågan att attraheras av och bli kär i någon oavsett kön.
Att få leva som en hel människa innebär bland annat att få leva i nära,
intima relationer oavsett vilken sexuell läggning man har och oavsett
om man har ett funktionshinder eller inte. Relationerna till andra
människor hör till det viktigaste i livet. Alla ska ha möjlighet att knyta
nära vänskapsförbindelser, arbeta och delta i samhället. Och alla ska ha
rätt att uttrycka sin attraktion till en annan person och bli förälskad
utan att kränkas av andra.
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Delaktigheten för människor med funktionshinder har ökat och attityderna till homo- och bisexualitet har förbättrats i Sverige de senaste
åren. Både lagstiftningen och allmänhetens attityder har utvecklats från
omhändertagande till deltagande när det gäller funktionshinder och
från förbud och sjukdomsförklaringar till öppenhet och stolthet när
det gäller homo- och bisexualitet.
Homo- och bisexuella med funktionshinder har samma rätt som alla
andra att välja hur de vill leva sina liv och det måste återspeglas i mötet
med offentliga sektorn. Offentligt anställda i exempelvis kommunens
socialtjänst, på försäkringskassan och i sjukvården behöver ha kunskap
om de lagar som kommit de senaste åren och som ger människor
skydd mot diskriminering som har samband med sexuell läggning och
med funktionshinder. De anställda behöver också ha kunskap om varför dessa lagar finns och vad det innebär att leva som homo- eller
bisexuell, med eller utan funktionshinder.

OSYNLIGGJORDA

Det finns troligen en lika stor andel homo- och bisexuella bland
människor med funktionshinder som bland befolkningen i stort. Ändå
finns det knappast någon samlad kunskap om hur livssituationen ser ut
för personer med funktionshinder som är homo- eller bisexuella.
Frågan om sexuell läggning har varit lika osynliggjord i handikapprörelsen som i övriga samhället. Och medvetenheten om att alla frågor
har ett handikapperspektiv har varit lika liten i HBT-rörelsen (homosexuella, bisexuella och transpersoner) som på andra håll. Men på
senare år har personer med funktionshinder bildat egna föreningar
inom Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande, RFSL.
Det finns ytterst lite forskning om funktionshinder och homo- och
bisexualitet, konstaterar forskaren Ulrika Dahl i en kunskapsinventering
. Handikappforskningen har utgått från en heterosexuell norm
medan forskningen om homosexualitet utgår från att homo- och
bisexuella inte har något funktionshinder. Men nu börjar en forskning
växa fram om skärningspunkten mellan den heterosexuella normen
och normen om hur kroppen ska se ut och fungera. Forskningen kan
ses som en kritisk granskning av föreställningen om den normala
kroppen och som ett viktigt bidrag till diskussionen om fördomar mot
människor som i någon bemärkelse inte följer normen.

STRUKTURELL DISKRIMINERING

Marginaliseringen och osynliggörandet av homo- och bisexuella och
av människor med funktionshinder sker delvis på olika sätt. Men grunderna för diskriminering är desamma. Man kan tala om en strukturell
diskriminering därför att strukturer i samhället bidrar till att utestänga
olika grupper ur samhällets gemenskap.
3
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Den strukturella diskrimineringen är alla de regler, normer, rutiner,
förhållningssätt och beteenden som utvecklats ur de allmänna föreställningarna om hur människor bör vara. De diskriminerande strukturerna
kan ta sig olika uttryck och drabba människor på
olika sätt. De hindrar grupper och individer att uppnå samma rättigheter och
möjligheter som de normerande
och dominerande grupperna har.
Diskrimineringen kan vara synlig eller dold och den kan ske
medvetet eller omedvetet.
För att förstå de här strukturerna
behöver vi se mångfalden i människors
livssituation, förutsättningar och egenskaper. Diskrimineringen kan bara bekämpas genom att vi bemöter människor som individer och inte utifrån
tillhörighet till någon särskild grupp. Vi behöver vara öppna för alla
olika livssituationer, förutsättningar och egenskaper.

AT T S E H E L A M Ä N N I S K A N

Både personer med funktionshinder och homo- eller bisexuella blir
ibland dåligt bemötta därför att de i någon bemärkelse avviker från
normen. Omgivningen har ofta svårt att se hela människan och hela
hennes livssituation. Det gäller både i mötet med den som är homoeller bisexuell och med den som har ett funktionshinder. Hos homooch bisexuella ser många bara sexualiteten och hos den som har ett
funktionshinder ser man bara funktionshindret. Lite förenklat kan man
säga att synen på homosexuella och bisexuella är sexfixerad, medan
synen på människor med funktionshinder är könsblind. I mötet med
en person som både har ett funktionshinder och är homosexuell eller
bisexuell kan det bli kollision mellan de här två synsätten.
Att bli dåligt bemött eller utsättas för trakasserier och kränkande skämt
som homo- eller bisexuell kan vara ännu svårare om man har ett funktionshinder. Då kompliceras tillvaron av flera faktorer som innebär att
man inte följer den gängse normen. Hur det påverkar livet att ha ett
funktionshinder och leva som homo- eller bisexuell skiljer sig från
person till person. Det kan också vara olika beroende på vilket funktionshinder man har. De exempel vi ger här handlar främst om att ha
rörelsehinder, synskada, dövhet eller utvecklingsstörning, men beskrivningen och diskussionen kan gälla homo- och bisexuella personer
med alla slags funktionshinder, både dolda och synliga.
När man vill belysa vad som ligger bakom olika sätt att bemöta människor, till exempel skillnader i bemötande som har samband med sexuell läggning och funktionshinder är det värdefullt att ha ett så kallat
intersektionellt perspektiv. Begreppet har utvecklats inom forskningen
som ett verktyg för att analysera makt och ojämlikhet. Diskriminering
4
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och förtryck bygger på att människor kategoriseras och delas in i
grupper efter till exempel etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning
eller funktionstillstånd.
Det intersektionella perspektivet används i dag även utanför forskningen. Det kan bidra till att belysa maktordningen i samhället och hur den
påverkar människors liv och identitet. Det viktiga syftet med att ha ett
intersektionellt perspektiv är dock att belysa skillnader i livsvillkor och
att motarbeta ett bemötande som baseras på att människor kategoriseras.
För att förstå levnadsvillkoren för underordnade grupper måste man
också förstå hur överordnade grupper tänker och handlar, till exempel
vita, heterosexuella män utan funktionshinder. Alltså: För att kunna
förklara olikheter i bemötande som har samband med sexuell läggning
eller funktionshinder räcker det inte med att se hur personer med
funktionshinder och homo- och bisexuella bemöts. Vi måste samtidigt
belysa hur bemötandet formas av vad heterosexuella personer utan
funktionshinder anser vara en “normal” person och en “normal” situation.

N E G AT I V S Y N P Å H O M O - O C H B I S E X U A L I T E T F I N N S K VA R

Det finns således en norm som säger vilken sexuell läggning man bör
ha, det vill säga att man bör vara heterosexuell. Denna heteronormativitet ger upphov till åsikter om “avvikarna”. Forskningen går inte heller fri från heteronormativiteten. På senare år har det gjorts flera studier om vad människor i allmänhet tycker om homo- och bisexualitet.
Studierna utgår alltså från en heteronormativ ordning där de tillfrågade
antas vara heterosexuella och ha rätt att ha åsikter om människor som
inte är det.
Studierna visar att attityderna till homo- och bisexualitet har förbättrats, men att det fortfarande finns många som har en negativ syn. En
attitydundersökning från  (FSI) visar att en fjärdedel av
befolkningen har en negativ inställning till homosexualitet. Nästan
hälften säger att de inte har någon särskild uppfattning i frågan. Det
innebär att omedvetenhet och invanda attityder lätt kan ge upphov till
dåligt bemötande.
En studie som gjordes vid Karlstads universitet  visar att diskriminering och fördomar mot homo- och bisexuella finns på alla arbetsplatser. Nästan hälften av de homo- och bisexuella tycker att vissa av
deras arbetskamrater har fördomar om homo- och bisexuella. Bland
heterosexuella är det betydligt färre som tycker det. Nästan dubbelt så
många homo- och bisexuella som heterosexuella anser att det förekommer diskriminering och trakasserier på deras arbetsplats. Det kan
till exempel vara nedsättande och förlöjligande omdömen om homooch bisexuella, något som slinker ur någon eller något man skrattar åt
5
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Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap innebär att två personer av
samma kön kan låta registrera sitt partnerskap.
Lag (1999:130) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på
grund av sexuell läggning gäller både direkt och indirekt diskriminering.
Förbudet mot direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får behandla en
homosexuell arbetssökande eller arbetstagare sämre än andra i motsvarande situation.
Förbudet mot indirekt diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får tillämpa en
bestämmelse som framstår som neutral men som i praktiken missgynnar personer med
en viss sexuell läggning.
Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering förbjuder diskriminering
när man startar och bedriver näringsverksamhet, utövar ett yrke och arbetar fackligt.
Det gäller också tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder. Lagen omfattar funktionshinder, sexuell läggning samt etnisk tillhörighet, religion och övertygelse.
1944 avkriminaliserades homosexuella förbindelser mellan vuxna.
1973 godkände riksdagen homosexuell samlevnad som en från samhällets synpunkt
fullt acceptabel samlevnadsform.
1979 avskaffade socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp.
1987 blev det förbjudet att diskriminera homosexuella.
1988 infördes lag om homosexuella sambor.
1999 tillsattes Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,
HomO. Det är en statlig myndighet med uppgift att verka mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning i alla delar av samhällslivet. HomO kan föreslå lagstiftning och andra åtgärder för att motverka diskriminering.
2003 utvidgades bestämmelsen om hets mot folkgrupp till att även omfatta hets på
grund av sexuell läggning. Det infördes också en gemensam könsneutral sambolag
med lika rättigheter och skyldigheter för sambor oavsett sexuell läggning. Par av
samma kön fick samma rätt som heterosexuella par att prövas som adoptivföräldrar.
2005 utökades förbudet mot diskriminering till att omfatta även det sociala området,
till exempel socialtjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården. Samma år fick
lagen om insemination ett tillägg om att även kvinnor som lever i registrerat partnerskap har rätt till insemination. Motsvarande tillägg gjordes i lagen om befruktning
utanför kroppen.
Den svenska lagstiftningen mot diskriminering utreds för närvarande. En kommitté ska
överväga en gemensam lagstiftning mot diskriminering.
Alla har samma mänskliga rättigheter
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det är inskrivet i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som Sverige har undertecknat. Alla
har samma mänskliga rättigheter oavsett funktionstillstånd, sexuell läggning, etnicitet,
kön eller ålder.
För att nå ett samhälle där alla har rätt att vara medborgare på lika villkor krävs ett perspektivskifte i synen på personer med funktionshinder, ett skifte från patient till medborgare. Det krävs också ett skifte i synen på vår sexuella läggning. En människas lika
värde och rättigheter har ingenting med hennes sexuella läggning att göra.
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i förbifarten. Glåporden eller sarkasmerna behöver inte vara riktade
mot någon enskild person, utan fungerar mer som en bekräftelse på
den egna tron om att alla är heterosexuella.
För personer med funktionshinder är den största diskrimineringen i
arbetslivet att många inte får tillträde över huvud taget. Och om man
har ett jobb kan funktionshindret innebära att man behöver hjälpmedel
och praktisk hjälp i arbetet. Man kan också mer än andra behöva möta
flexibilitet och förståelse från chefer och kolleger. Det leder kanske till
att man drar sig för att berätta om man är homo- eller bisexuell.
Alla kan göra någonting åt negativa attityder. Var och en på en arbetsplats har ansvar för att säga ifrån, även när ord och handlingar inte riktas direkt mot en person. Ibland kan det räcka med att några personer
visar att de inte accepterar skämt och negativa attityder för att någon
ska våga vara öppen om sin sexuella läggning.

B E M Ö TA N D E T I O F F E N T L I G A S E K T O R N

Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder (SOU
:) granskade hur människor blev bemötta av bland annat försäkringskassan, socialtjänsten, skolan samt hälso- och sjukvården.
Utredningen visade att många känner sig utsatta, kontrollerade och ifrågasatta.
Bemötandeutredningen studerade inte vad det kan innebära att ha ett
funktionshinder och vara homo- eller bisexuell och det finns ingen
annan svensk studie i frågan. Men det är rimligt att förmoda att känslan
av att vara utsatt och ifrågasatt kan förstärkas om man är homo- eller
bisexuell.
De flesta funktionshinder innebär att man är beroende av hjälp och
service från andra. Många måste visa upp sina personliga och privata
förhållanden och ge avkall på sin personliga integritet för att få det
stöd de behöver. I många sådana situationer kan det kännas svårt att
berätta att man är homo- eller bisexuell om man inte är säker på vilken reaktion man får. Särskilt besvärligt blir det förstås om man inte
har kommit ut med sin sexuella läggning. Om man märker att den person man har att göra med har en negativ attityd till homo- och bisexuella förstärker det utsattheten.
Den som behöver personlig service riskerar att möta personal med fördomar eller homofobi. Servicepersonal som har en sexfixerad syn på
homo- och bisexuella kanske drar sig för att ha kroppskontakt. Det kan
uppstå kränkande situationer för den som får service av hemtjänsten
eller av personliga assistenter. Det kan också komplicera kontakten med
till exempel sjukvården, färdtjänsten och hjälpmedelsverksamheten.
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Det finns några studier om hur homosexuella och bisexuella bemöts i
offentliga sektorn. Socialstyrelsen har undersökt hur en persons sexuella läggning kan ha betydelse för bemötandet inom socialtjänsten.
Rapporten “Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten” ()
visar tydligt att anställda i socialtjänsten nästan alltid utgår från att alla
lever ett heterosexuellt liv. Rapporten ger exempel på diskriminering,
men även på dåligt bemötande i form av nedlåtande och kränkande
uttalanden.
Socialstyrelsen fann inga exempel på att den sexuella läggningen haft
någon betydelse i mötet med socialtjänsten för personer med funktionshinder. Men det behöver inte betyda att det inte finns några problem. Det betyder kanske snarare att frågan inte har uppmärksammats,
skriver utredaren. Eftersom ett funktionshinder innebär att man
behöver hjälp och stöd av andra bör det finnas många situationer där
den sexuella läggningen har stor betydelse för socialtjänstens insatser.
Det är särskilt viktigt med lyhördhet och respekt för hur människor vill
leva sina liv när det gäller personnära insatser, konstaterar
Socialstyrelsen.
I rapporten föreslås att varje socialnämnd ska granska om deras verksamhet bemöter människor professionellt oavsett sexuell läggning.
Frågan behöver komma upp på dagordningen i alla kommuner.

HETEROSEXUELL NORM RÅDER I SJUKVÅRDEN

Olika studier visar att homo- och bisexuella patienter ofta upplever att
den heterosexuella normen råder i hälso- och sjukvården. Det gäller
särskilt kvinnosjukvården, men också andra områden.
Vårdanställda är ofta osäkra när de möter homo- och bisexuella patienter, något som patienterna ibland uppfattar som avvisande och negativa
attityder. Patienter kan möta undanglidande attityder eller få höra att
personal pratar om dem i korridoren. Det händer att närstående inte
uppfattas som “riktiga” anhöriga och att personalen har svårt att finna
ord för patientens partner. Personalens inställning kan ibland leda till
att vården fördröjs.
Också homo- och bisexuella personer med funktionshinder möter
sjukvårdens fördomar mot homo- och bisexualitet. Det kan bli särskilt
kännbart om man har ett funktionshinder som innebär att man måste
ha mycket kontakt med sjukvården. Dåligt bemötande i sjukvården kan
få allvarliga konsekvenser om det leder till att patienter undviker att
söka den vård de behöver. Det är vårdpersonalens ansvar att skapa en
trygg atmosfär där alla patienter känner sig respekterade.
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KUNSKAP BEHÖVS

Diskriminering och dåligt bemötande från offentligt anställda bottnar i
regel i okunskap och ovana. När personalen till exempel inte tänker på
att det finns människor som inte lever ett heterosexuellt liv kan det få
allvarliga konsekvenser för den som behöver sjukvård eller service.
Diskriminering och dåligt bemötande kan
också bero på brister i systemen, lagstiftningen eller arbetsrutinerna. Det kan till
exempel handla om att en blankett om familjeförhållanden är formulerad så att par av samma kön
inte kan fylla i den.
Anställda i offentliga sektorn behöver få kunskap om vad det
innebär att vara homosexuell eller bisexuell.
Yrkesutbildningarna har ett ansvar för detta. De anställda
behöver också få lära sig att använda könsneutrala termer. De
måste få tillfälle att tillsammans med sina kolleger rannsaka sitt
eget beteende och bli medvetna om sina egna fördomar. Arbetsgivare
och fackföreningar har ansvar för att ge de anställda möjligheter att
träffas och samtala om bemötande.

AT T VA R A U N G

Det kan vara svårt att vara annorlunda, särskilt när man är ung. Barn
och ungdomar som är homo- eller bisexuella och/eller har ett funktionshinder får ofta känna att de är annorlunda. Skolgården är kanske
den plats i samhället där diskriminering är allra vanligast. I många år
var cp det vanligaste skällsordet bland barn. I dag är bögjävel och hora
två av de mest använda. Skällsorden används allmänt nedsättande både
mot dem som är funktionshindrade eller homo- eller bisexuella och
mot dem som inte är det. Men varje gång de används är det särskilt
kränkande just mot den som har ett funktionshinder eller är homoeller bisexuell.
Homo- och bisexuella barn och ungdomar upplever ofta tystnaden
och osynligheten som diskriminering. Enligt boken “I den akademiska
garderoben” () saknar lärare kunskap om hur de ska ta upp sexuell läggning i undervisningen på ett ickediskriminerande sätt. Frågan
tycks sällan nämnas i samlevnadsundervisningen.
Heterosexualiteten är norm i skolan liksom i övriga samhället. Det kan
få allvarliga konsekvenser för den som är ung och inte får sin sexuella
läggning bekräftad av någon. Barn som växer upp med ett funktionshinder saknar ofta en vuxen med samma funktionshinder som de kan
identifiera sig med. Känslan av att vara annorlunda blir ännu större för
de ungdomar som också börjar förstå att de har en homo- eller bisex9
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Ingen får diskrimineras på grund av sin sexuella läggning
Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjudet. Diskrimineringsförbudet gäller trots att det inte finns någon internationell konvention där diskrimineringsgrunden
sexuell läggning nämns. (De som ofta nämns som exempel är kön, ras, språk och religion.) Både Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, FN:s kommitté för
mänskliga rättigheter och FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, vilka övervakar de två centrala FN-konventionerna, har fastslagit att diskrimineringsförbudet även omfattar sexuell läggning.
FN:s barnkonvention
FN:s barnkonvention antogs år 1989 och ratificerades av Sveriges riksdag året därpå.
Barnkonventionen är den enda FN-konvention som särskilt tar upp rättigheterna för
människor med funktionshinder och räknar upp barn med funktionshinder bland de
barn som särskilt ska skyddas mot diskriminering.
Sexuell läggning nämns inte i barnkonventionen. Men FN:s kommitté för barnets rätttigheter, som övervakar konventionen, har framhållit att sexuell läggning är en förbjuden diskrimineringsgrund. Kommittén har även slagit fast att unga homo- och bisexuella har rätt till information och stöd så att de kan leva i enlighet med sin sexuella läggning.
RFSL
Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande, RFSL, är en av världens äldsta organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
Föreningen Funktionshindrade HBT-personer
Föreningen Funktionshindrade HBT-personer, Fhobit, bildades 2005. Föreningen vill
verka för att minska diskrimineringen av personer med funktionshinder. Den vill bidra
till att göra HBT-samhället mer tillgängligt och handikapprörelsen mindre heteronormativ. Fhobit vill också arbeta för att avliva fördomen att personer med funktionshinder är
asexuella.
www.rfslungdom.se
Förbundet Regnbågen
Regnbågen är en organisation för döva och hörselskadade HBT-personer. Regnbågen
har funnits som förening i Stockholm sedan 1982 och blev förbund 2000. Förbundet
har ett sextiotal medlemmar och har så kallade arbetsgrupper i Stockholm och
Göteborg samt i Örebro, där det finns riksgymnasier för döva och hörselskadade.
www.rfsl.se/regnbagen
Heteronormativitet
Heterosexualiteten är norm i samhället. Heterosexualiteten uppfattas som det normala
och givna. Det är till exempel vanligt att man utgår från att alla är heterosexuella, tills
man fått veta motsatsen. Denna heteronormativitet innebär också att annan sexualitet
ses som onormal och konstig. I varje möte med nya människor måste homo- och bisexuella antingen “komma ut” eller finna sig i att andra tror att de är något som de inte
är. Många väljer att leva ett dubbelliv därför att det är påfrestande att gång på gång
berätta om sin sexuella läggning. De lever ett heterosexuellt liv utåt och ett homosexuellt liv tillsammans med sina vänner. Heteronormativiteten har alltså med makt att göra,
den makt som finns i normer och som har stor betydelse för hur vi förstår oss själva.
Den makten påverkar hur vi förhåller oss till andra människor, men även hur vi organiserar samhället.
HBT
I dag används ofta förkortningen HBT, som står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Begreppet transpersoner inkluderar transvestiter, transsexuella och könsöverskridare. En transvestit känner ett starkt behov av att klä sig i det andra könets kläder.
Att vara transsexuell är en fråga om könstillhörighet och inte om sexuell läggning. En
transsexuell person upplever sig tillhöra det motsatta könet och vill oftast korrigera den
felaktiga kroppen genom hormonbehandling eller kirurgi. En könsöverskridare känner
sig inte riktigt som vare sig man eller kvinna.
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uell läggning. De får många gånger lägga mer kraft än andra på att
skaffa sig den trygghet och självkänsla som behövs för att våga komma
ut med sin sexuella läggning.
Om man fortfarande bor hos sina föräldrar när man inser att
man har en homosexuell eller bisexuell läggning kan föräldrarnas insyn i livet kännas besvärande. För den som
har ett funktionshinder kan det vara särskilt svårt att
berätta för föräldrarna om sin sexuella läggning. Barn och
unga märker oftast om deras funktionshinder ger föräldrarna sorg och oro och vill kanske inte orsaka dem den
sorg och oro som de föreställer sig att beskedet skulle innebära.
Många unga med funktionshinder är mer beroende av
sina föräldrar än andra ungdomar. När föräldrarna har
stor insyn i livet är det inte lätt att ha hemligheter. Man
kanske oroar sig för vad som händer om föräldrarna ser
räkningen från färdtjänsten och upptäcker att man besöker RFSL.
Kanske funderar man också på om kompisarna vill hjälpa till med
exempelvis ledsagning även om de får veta att man är homo- eller
bisexuell.

AT T K O M M A I N

Att träffa en partner är en stor händelse i en människas liv och den
möjligheten ska inte begränsas av sexuell läggning eller funktionshinder. Många som har funktionshinder tycker att det är svårt att träffa en
partner. Ett hinder är våra föreställningar om hur män och kvinnor,
killar och tjejer ska vara och se ut. Ett annat hinder är otillgängligheten
i samhället. Alla människor med funktionshinder möter den, men den
tar sig olika uttryck beroende vilket funktionshinder man har. Här är
några exempel.
Om man inte kommer in på ställen där människor träffas, och om
man inte kan hänga med på ett spontant restaurangbesök därför att
man skulle ha beställt färdtjänst två dagar tidigare, minskar tillfällena
att träffa någon. Den som söker en partner av samma kön möter sådana hinder i ännu högre grad därför att homo- och bisexuella har färre
platser än heterosexuella där de kan träffa en partner. Det finns särskilda barer, pubar och klubbar i de stora städerna där homo- och bisexuella kan träffas, men tillgängligheten på de platserna är oftast inte bättre än i övriga samhället.
Om man har en synskada eller dyslexi kan man kanske inte läsa tidningar som vänder sig till homo- och bisexuella eller få information
om träffar och evenemang. Det gäller också information om exempelvis hiv/aids och säker sex. I dag får homo- och bisexuella lätt kontakt
med varandra genom Internet, men alla sajter är inte tillgängliga för
personer med synskada.
11
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Det finns omkring tio tusen döva i landet som använder teckenspråk.
Eftersom teckenspråket är dövas första språk har många svårt att läsa
skriven text. Den som inte hör går miste om en stor del av massmedieutbudet och har alltså inte tillgång till all den information som finns
för hörande. Även om teckenspråkstolkar har tystnadsplikt kan homooch bisexuella döva många gånger dra sig för att använda tolk i personliga ärenden.
De flesta döva är medlemmar i en dövförening och väljer att ha sitt
sociala liv tillsammans med döva. Den som är döv väljer också ofta en
döv partner. Eftersom det finns så få döva är det svårt att träffa en döv
partner av samma kön. Attityderna mot homo- och bisexualitet kan
också göra det svårt att komma ut med sin sexuella läggning i dövvärlden. En studie om döva homo- och bisexuellas livssituation visar att
det finns en stor rädsla att bli utstött ur dövgemenskapen ().
Många av de intervjuade säger att det till och med skulle vara värre än
att förlora familjen. Men studien visar att de flesta blev positivt bemötta av familj och vänner när de berättade om sin sexuella läggning.
Att ha en utvecklingsstörning innebär att man behöver mer stöd än
andra för att få ett bra liv. Det för med sig att andra människor har
insyn i ens privatliv, också i kärlekslivet. Både vardagen och fritiden är
ofta arrangerad och tillrättalagd av andra och man har få tillfällen till
spontana möten.
Forskaren Lotta Löfgren-Mårtenson konstaterar att det är omgivningens
uppfattningar om vad som är normalt som är rättesnöret för sexualiteten hos unga med utvecklingsstörning (). Hon har studerat
danstillställningar för unga med utvecklingsstörning och intervjuat
personer med utvecklingsstörning, personal vid gruppbostäder och
föräldrar. Intervjuerna och observationerna visar att det är mycket
ovanligt med homosexualitet bland personer med utvecklingsstörning.
För att nå fram till en homo- eller bisexuell identitet behöver man stöd
från andra homo- och bisexuella. Den som har en utvecklingsstörning
har svårt att hitta det stödet på egen hand. Att det finns så få homooch bisexuella personer med utvecklingsstörning kan ha ett samband
med att de socialiseras att bete sig enligt den heterosexuella normen.
Homosexuella handlingar tolkas ofta som vänskap eller felriktade
uttryck, som personalen korrigerar.

R Ä T T E N AT T B I L D A FA M I L J

Rätten att bilda familj och bli förälder har alltid ifrågasatts både för
homo- och bisexuella och för personer med funktionshinder. På talet kom en lag om homosexuella sambor och  kom rätten att
ingå partnerskap, men motståndet finns än idag och har ofta starka
religiösa undertoner.
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Det finns fortfarande en allmän föreställning om att människor med
funktionshinder inte har något sexualliv. Därför förnekas ibland deras
längtan att leva i nära relationer och att få barn. Att ha epilepsi innebar
till exempel ända till  att man var förbjuden att gifta sig. Att ha ett
omfattande rörelsehinder kan än i dag betyda att man blir ifrågasatt
som förälder. Det kan också vara svårt att få den personliga assistans
man behöver i sitt föräldraskap.
Både homo- eller bisexuella föräldrar och föräldrar med funktionshinder måste många gånger visa och bevisa att de är lika goda föräldrar
som andra. Om föräldrar med funktionshinder lever i en samkönad
relation kan till exempel handläggare och personliga assistenter behöva
göra upp med en del förutfattade meningar för att bemötandet ska bli
bra.
Sedan  har samkönade par samma rätt som andra att prövas för
adoption. Ett funktionshinder har aldrig varit något lagligt hinder för
adoption, men i prövningen spelar det stor roll. Många par har fått
avslag på sin adoptionsansökan på grund av att en eller båda har haft
funktionshinder. Synen både på homo- och bisexuella och på personer
med funktionshinder som adoptivföräldrar påverkas av uppfattningen
om vad som är normalt. Att leva som homo- eller bisexuell och ha ett
funktionshinder utgör troligen stora hinder för den som vill adoptera
ett barn. Det som avviker från normen kan vara främmande och
skrämmande och omgivningen styrs ofta av sitt eget avståndstagande
när det ska bedömas vad som är bäst för ett barn.

AT T Å L D R A S O C H B E H Ö VA S E R V I C E

Många äldre homo- och bisexuella har dolt sin sexuella läggning hela
livet. De som är lite äldre har vuxit upp under en tid då sexuella handlingar mellan personer av samma kön var kriminella och har tvingats
skaffa sig strategier för att få ett så bra liv som möjligt. I en tid då man
kunde avskedas från jobbet eller till och med placeras på mentalsjukhus för sin sexuella läggning lärde man sig att tiga och dölja. En äldre
person har kanske aldrig talat öppet med sina anhöriga om sin sexuella
läggning eller om sin partner. Detta måste respekteras av exempelvis
sjukvården och socialtjänsten.

HOT OCH VÅLD

Homo- och bisexuellas historia är fylld av homofobi, fördömanden, hot
och våld. Även om majoriteten av befolkningen inte längre har någon
uttalat negativ inställning till homo- och bisexualitet utsätts homo- och
bisexuella för diskriminering, trakasserier, våld och hot om våld. I
betänkandet “Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot
homosexuella m.m.” (SOU :) konstateras det tveklöst att homosexuella är en utsatt grupp och att det är vanligt med hetspropaganda.
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Homofobi
Attityderna mot homo- och bisexualitet har förbättrats mycket de senaste åren, men
många fördomar finns kvar. Fördomarna har ofta sin grund i bristande kunskap och
insikt, men är inte nödvändigtvis uttryck för en medveten negativ inställning till homooch bisexuella. En uttalat negativ inställning till homo- och bisexualitet brukar betecknas som homofobi. Homofobi är en medveten värdering eller till och med en ideologi
hos en individ, en grupp eller ett samhälle, som ger uttryck för en starkt negativ syn på
homo- och bisexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. Homofobin
leder ibland till hatbrott och hedersrelaterat våld.
Hatbrott
Hatbrott kan röra sig om hets mot folkgrupp, olaga diskriminering, homofobiska brott,
våld och hot med mera mot förtroendevalda. Det kan också vara andra typer av brott
där ett motiv är att kränka en person, en folkgrupp eller en grupp av personer på
grund av funktionshinder, sexuell läggning eller exempelvis etnisk bakgrund.
Hedersrelaterat våld
Unga homo- och bisexuella utsätts ibland för våld av nära anhöriga som inte kan
acceptera deras sexuella läggning, så kallat hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld
kan förekomma i alla familjer, oavsett etnicitet. Våld inom familjen kan drabba homooch bisexuella ungdomar med funktionshinder extra hårt eftersom de ofta är särskilt
beroende. Ungdomar som utsatts för hedersvåld har nästan uteslutande negativa erfarenheter av kontakterna med socialtjänsten, skolan och polisen.
Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning. RFSL Skåne 2004.
Fler självmord bland unga homosexuella
En enkätstudie bland unga homosexuella visar att 37 procent av tjejerna och 24 procent av killarna försökt ta sitt liv. Resultatet tyder på att självmordsförsök bland lesbiska
tjejer är ungefär dubbelt så vanligt som bland andra tjejer. Bland homosexuella killar är
självmordförsök ungefär tre gånger så vanligt som bland genomsnittet.
Hanner, H. Psykisk hälsa och ohälsa hos ungdomar 16-24 år som attraheras av personer av sitt eget kön - en enkätundersökning. 2002.
En norsk undersökning visar att självmord är sju gånger så vanligt bland homosexuella
ungdomar som bland heterosexuella jämnåriga.
Hegna K, Kristiansen H och Ulstein Moseng B: Levekår og livskvalitet blant lesbiske
kvinner og homofile menn. NOVA Rapport 1/99.
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En enkätstudie  riktad till alla medlemmar i RFSL visade att en fjärdedel hade utsatts för brott på grund av sin homosexualitet ().
Ungefär hälften uppgav att de hade utsatts för sådana brott mer än en
gång. Våren  gjorde RFSL en uppföljningsstudie som visade att
andelen som utsatts för brott hade fördubblats på åtta år.
Säkerhetspolisen, SÄPO, kartlägger brott med främlingsfientlig, rasistisk,
antisemitisk eller homofobisk bakgrund. En rapport visar att de homofobiska hatbrotten ökade mest av alla typer av hatbrott under .
Sedan år  hade antalet anmälda homofobiska brott ökat med
 procent.
Partnermisshandel i samkönade relationer är ett dolt samhällsproblem.
Om man inte berättar om sitt homo- eller bisexuella förhållande för
arbetskamrater, släkt och vänner blir utsattheten extra stor när man utsätts för partnermisshandel. Det finns ingen utomstående som får veta
vad som händer i parrelationen, något som partnern kan utnyttja. Det
händer att den som misshandlat tillåts vara med vid sjukhusbesök eftersom personalen utgår från att det är en god vän som följer med som
stöd.
Övergrepp och våld finns också i samkönade relationer där en eller båda
har funktionshinder. För den som utsätts för våldet kan det vara mycket
svårt att söka hjälp om han eller hon är praktiskt och känslomässigt
beroende av den som utövar våldet. Det kan också vara problematiskt att
komma loss ur relationen och att berätta för utomstående om hur man
har det. Hos den som är homo- eller bisexuell, har ett funktionshinder
och har utsatts för brott kan det finnas en rädsla för hur man ska bli
bemött när man söker hjälp eller gör en polisanmälan. Det är ju en
ovanlig situation som socialarbetare, kvinnojourer, polisen och rättsväsendet oftast inte har någon kunskap om. Många funktionshinder gör
att man har svårt att få kontakt med dem som ska hjälpa. Kanske har
man också problem med att redogöra för vad som hänt.
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En tanke som säkert flugit genom huvudet på oss alla är: “Duger jag?”. De som
i sin tidiga ungdom upptäcker att de har en homo-, bi- eller transsexuell
läggning, har säkert ännu svårare att hantera frågan om att duga. Har man
dessutom ett funktionshinder blir frågan ännu svårare. Med vårt samhälles kroppsfixering som rådande ideal kan det vara nog så krångligt att se sig i spegeln och kunna
säga till sig själv: “Jag ser inte ut som andra, min kropp fungerar inte som andras, men
jag duger ändå”.
Kvinna med rörelsehinder
I sex år blev jag mobbad av killarna i min klass. Under den tiden hade jag en djup
depression så jag orkade inte säga emot när mina föräldrar sa att jag bara var en
trendbög. Min mamma tror att det är en trendfluga. Hon tror inte att någon är riktig
bög. Jag försökte lamt övertyga mina föräldrar om att jag är en bög, men hela tiden sa
de att jag inte var det. Då beslutade jag att försöka vara hetero.
Man med rörelsehinder
De flesta döva homo- och bisexuella kommer ut i den hörande världen först, inte i
dövvärlden. Det är lättare att träffa en annan döv som är homosexuell i RFSL än i dövföreningen. I dag finns ju också Internet, så det har blivit lättare att få kontakt med
homo- och bisexuella.
Jonas Brännvall, ordförande i förbundet Regnbågen
Det är få döva som har en döv homosexuell partner. Det beror på att det är svårt att
hitta någon att bli kär i i en så liten grupp som vår. Vi kan få en fin och djup vänskap
med varandra men att bli kär i någon är svårare.
Döv man i “Döva homo- och bisexuellas livssituation i Sverige”
Jag har varit ihop med både döva och hörande kvinnor och jag ser stora skillnader.
Döva är mer försiktiga och vill hålla sina förhållanden hemliga medan de hörande är
mer öppna av sig. Döva är så rädda att bli förtryckta. Dövvärlden är så liten, och de är
rädda för vad andra döva ska säga.
Döv lesbisk kvinna i “Döva homo- och bisexuellas livssituation i
Sverige”
I mitt avhandlingsarbete gjorde jag observationer vid danser som ordnas för unga med
utvecklingsstörning. Det förekom rätt ofta att tjejer dansade med tjejer och killar med
killar. Men när två killar en gång pussade varandra blev de genast korrigerade av personal som sa: “Nej, det är fel, ni ska ju pussa tjejer!”
Lotta Löfgren-Mårtenson, forskare
“Vi var hemma och så fikade vi och så stod vi ute på balkongen och så berättade hon
att hon var bi. En del har väldigt svårt att acceptera att nån annan är det, men för mig
är det OK. Men efter det blev hon väldigt förtjust i MIG! Det blev kaos i skallen. Det
var det som var det svåra...att hon blev kär i mig!”
Lena, 19 år, intervjuad i “Får jag lov?”
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