
Sexualiteter, samverkande 
maktdimensioner, normkreativitet och 

droger





Intersektionalitet

• Makt agerar på flera nivåer eller 
dimensioner samtidigt och kategorier 
samverkar och utmanas av varandra

• Växelverkan; inte nödvändigtvis alltid 
addition

• När spelar en 
maktdimension/diskrimineringsgrund roll?

• Teflontest/sätta lappar



Ur WHO´s definition av sexualitet

• Sexualiteten är en central aspekt av att vara människa 
genom hela livet och omfattar kön, genus, identitet och 
roller, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och 
reproduktion

• Sexualitet är influerad av interaktionen mellan 
biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, 
kulturella, lagliga, historiska, religiösa och andliga 
faktorer

• Sexualitet är en integrerad del av varje människas 
personlighet, och det gäller såväl man som kvinna och 
barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara 
mänsklig, som inte kan avskiljas från andra livsaspekter



Är’u hetero- homo- eller bisexuell?

• Identifiering

• Beteende

• Attraktion

• Relation



Kön och cis-personer

• Biologiskt

• Socialt

• Juridiskt

• Identifiering



http://www.mucf.se/unga-hbtq-personers-
halsa



Heteronormen – vad är det?

Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet 
att alla är heterosexuella och att det naturliga 
sättet att leva är heterosexuellt. 

Med begreppet heteronormativitet menas i 
forskningssammanhang de institutioner, strukturer, 
relationer och handlingar som vidmakthåller 
heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och 
allomfattande 

(Rosenberg 2002)

Utgångspunkten är att det som är rätt att tända på, 
bli kär i och leva med är en person av det motsatta 
könet och att det finns sociala regler för vad som är 
kvinnligt och manligt som vi måste rätta sig efter 
för att passa in. 



Heterosexuell tvåsamhet är lycka

• Förväntas leva i 
heterosexuella 
parförhållanden

• Tvåsamhet 
institutionellt 
inkluderande, ex 
äktenskapsbalk

• Socialförsäkringssystem
et och välfärdsstaten 
utformat enligt 
heteronorm





Hälsa på lika villkor och sexuell 
läggning

• Sammanslagning 2008-2012 
kunde jämföras med år 2005

• 16-84 år
• Diskriminering, kränkande 

behandling och våld 
försämrats för homo- och bi. 
Lågt förtroende för 
samhällsinsatser ökat, andel 
med bra allmäntillstånd 
minskat, andelen 
transpersoner som försökt ta 
sitt liv ökat.

• Dock mer praktiskt stöd för 
transpersoner och utsatthet 
för våld för trans minskat



Hot om våld
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Avstått från att gå ut pga rädsla

2015-11-13 13



Hatbrott
Enligt uppgifter från Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU) 2013 
utsattes uppskattningsvis 106 000 
personer (1,4 procent) av Sveriges 
befolkning (16–79 år) för 184 000 
främlingsfientliga hatbrott år 2012. 
Uppskattningsvis 25 000 personer (0,3 
procent) utsattes för 43 000 antireligiösa 
hatbrott.

Uppskattningsvis 16 000 
personer (0,2 procent) 
utsattes för 25 000 
homofobiska hatbrott. 

Jämfört med tidigare år kan nivån sägas 
vara relativt jämn avseende utsatthet för 
hatbrott. 

ett motiv för brottet är att kränka 

en person, en folkgrupp eller 

annan sådan grupp av personer på 

grund av ras, hudfärg, nationellt 

eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse, sexuell läggning 

eller annan liknande omständighet.

https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/utsatthet-for-brott/ntu.html
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=pv&GRid=11925&PIpi=12645478
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=pv&GRid=11925&PIpi=12645478


Upplevt kränkande bemötande
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Oro, ångest och ängslan – psykisk ohälsa
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Självmordstankar
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Söker vård
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Riskabla alkoholvanor

• Under hela perioden är det vanligare att homo- och bisexuella 
personer har riskabla alkoholvanor än heterosexuella personer. 
Denna skillnad är störst bland kvinnor. 

• Dock finns en avtagande trend i andelen riskkonsumenter av 
alkohol bland homo- och bisexuella kvinnor. Motsvarande trend 
återfinns inte bland heterosexuella kvinnor. Bland homo- och 
bisexuella män finns en tendens till en mindre andel 
riskkonsumenter av alkohol över tid, vilket medför att skillnaden 
mellan homo- och bisexuella män och heterosexuella män har 
minskat. Det var vanligare bland homo- och bisexuella personer på 
alla utbildningsnivåer att vara riskkonsumenter av alkohol än bland 
heterosexuella personer, även om det finns vissa variationer mellan 
åldersgrupperna. 



Cannabis

Det är främst yngre personer som har använt 
cannabis under de senaste 12 månaderna, och 
bland dem använder homo- och bisexuella 
personer cannabis i betydligt större utsträckning 
än heterosexuella, oavsett utbildningsnivå. En 
svag ökning i andelen som använde cannabis 
kan ses bland heterosexuella men ingen tydlig 
tidstrend finns bland homo- och bisexuella 
personer. 



Transpersoner

• Över en tredjedel har angett att de blivit utsatta för psykiskt våld under de senaste 
12 månaderna, vilket var mest framträdande i åldersgruppen 15–19 år där mer än 
hälften gav detta svar. 

• Bland respondenterna i enkäten är det mer än dubbelt så vanligt att ha utsatts för 
fysiskt våld under de senaste 12 månaderna jämfört med befolkningen i allmänhet, 
baserat på HLV. (10% av 15-19 åringarna)

• Nästan hälften av respondenterna har svarat att de ofta eller alltid avstår från att 
gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade på annat sätt. 
I 2005 års webbenkät uppgav en tredjedel att de avstod från att gå ut ensamma, 
jämfört med en femtedel i befolkningen i allmänhet baserat på HLV. 

• En fjärdedel har svarat att de saknar emotionellt stöd, vilket är nästan dubbelt så 
mycket som i befolkningen i allmänhet baserat på HLV. Det var vanligare att sakna 
emotionellt stöd bland de äldre åldersgrupperna än bland de yngre. Jämfört med 
2005 års undersökning har andelen som saknar emotionellt stöd minskat något, 
från en tredjedel till en fjärdedel. 

• Ingen skillnad i alkoholvanor men nära 10% svarat att de använt droger de senaste 
sex månaderna.



Minoritetsstress

• En komplex företeelse som ofta präglas av upplevelsen av 
att vara utsatt för fördomar, nedsättande tilltal, 
diskriminering, trakasserier och rädsla för våld. Omfattar 
reaktioner från både individ, grupp och samhälle. Detta 
omfattar även normer kring hur individen ska agera i 
relation till vad som anses kvinnligt och manligt.

”Jag tror det handlar om att när någon är osäker så är det 
säkert lätt att ta till alkohol oavsett läggning eller 
könsidentitet. Jag tror att det är fler i gruppen hbt som kanske 
känner att man inte riktigt hör hemma eller att man vill dölja 
sin bakgrund. Då är det lätt att ta till alkohol.”



Varför?

• Mötesplatser där alkohol finns 
- alkoholnorm

• Ackumulativ minoritetstress 
till följd av diskriminering och 
minoritetsstress

• Inte bundna till heterosexuella 
kvinnors restriktioner gällande 
dryckesbeteende

• Unga tjejer pressar sig att ha 
sex med killar och alkohol 
”underlättar”

• Lättare att flirta och ta 
kontakt, tänker inte lika 
mycket på sin kropp



”I would be thrilled if my son lived long 
enough to die from lung cancer…”

No. 1 cause of death for black men 15-34 years old in the 
US, is murder - followed by accidents and suicide

Center for Disease Control and Prevention





Vad är (för det mesta) bra för hälsan 
hos lhbtq-personer?

 Kontakt med familj och 
vänner

 Vara med andra i 
samma/liknande situation

 Trygghet i skolan

 Att ha ett arbete och 
trygghet på arbetet

 Vara öppen 



Det är väl inget problem..?

Öppen i förhållande till arbetskamrater

• Förskolan: Nästan 70% av 
både män och kvinnor

• Äldreomsorgen: 75% av 
kvinnorna och 70% av 
männen

• Polisen: 60% av kvinnorna 
och 50% av männen

• Försvarsmakten: 70% av 
männen

Öppen i förhållande till allmänhet

• Förskolan: 93% av både 
kvinnor och män

• 96% av kvinnorna och 90% 
av männen

• Polisen: 90% av kvinnorna 
och 84% av männen

• Försvarsmakten: 90% av                      
männen

Inte öppen på jobbet: 50% av homo- och bisexuella



Undersökning om situationen i skolan

• Att endast 8% av lärarna anser att deras utbildning har förberett dem för att hantera frågor om sexuell 
läggning och homofobi

• Att endast 2% av lärarna får kompetensutveckling om sexuell läggning och homofobi

• Att hälften av lärarna tar upp sexuell läggning någon enstaka gång i en undervisningssituation

• Att en fjärdedel av lärarna tar aldrig upp sexuell läggning i en undervisningssituation

• Att 11% av lärarna svarar att kränkande jargong på grund av sexuell läggning förekommer bland 
skolans vuxna

• Att 78% av lärarna svarar att kränkande jargong på grund av sexuell läggning förekommer bland 
skolans elever 

• Att ca 5% av lärarna känner till någon vuxen i skolan som kränkts eller diskriminerats på grund av 
sexuell läggning 

• Att ca 10% av lärarna känner till någon elev som kränkts eller diskriminerats på grund av sexuell 
läggning 



Bemötandefrågor

God vård på lika villkor

Respekt

Intresse

Öppenhet

Utan förgivettaganden

Utan rädsla

Medvetenhet



Vårt ansvar att ha kunskap, ge bra 
bemötande och utforma insatser på 

ett icke-diskriminerande och relevant 
sätt 

Från projektet Fritt 
Fram. Finns på nätet 
som pdf
http://www.frittfram.s
e/files/krock_eller_mo
ete.pdf

http://www.frittfram.se/files/krock_eller_moete.pdf


Prevention

• Mötesplatser

• Vidareutbildning av barpersonal

• Informationstillgänglighet och hbt-kompetens

• Alternativ till alkohol

• Bygg partnerskap med hbtq-organisationer

• Anti-diskrimineringsstrategi

• Synliggör hbt på positivt och relevant sätt



Sanktioner – lite svensk historik




