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Vad en behöver ha med sig för ett mer 

inkluderande arbete

• Kunskap om hbtq+ personers hälsoläge 

• Begrepp

• Bra att tänka på

• Från inblick till utsikt



”Vården har inget emot hen”

• Hur kan olika föreställningar om kön påverka mötet mellan 

patienter och personal?

• Kan normen om två kön ha betydelse för bemötande och 

behandling patienter får?

• Vad händer när patienter inte uppför sig som förväntat?



Allt börjar med var och en av 

oss - vem är just du? 

- Och påverkar det dig i din profession?



Hur ofta tänker jag själv på 

 Om människor jag ser på reklambilder har samma 

hudfärg som mig själv? Eller om högt uppsatta chefer 

har samma hudfärg som min egen? 

 Min egen klass och utbildningsbakgrund? 

 Min egen sexuella läggning eller på min könsidentitet? 

 Om jag ska våga gå i hand med min partner?

 Att jag kan gå, eller höra? 

 Min egen ålder eller på om jag tror på en gud eller 

inte? 



Varför har du inte tänkt på det?

Hade det blivit ett annat svar om du hade haft en annan 

könstillhörighet/hudfärg/funktionsförmåga/sexuell 

läggning?

Vad är det som styr om vi tänker på vår grupptillhörighet 

eller inte gör det? 

Spelar det någon roll?





Det handlar om normer och makt – och 

dess konsekvenser

• De som följer normen får oftast fördelar och större 

möjligheter

• De som bryter normen blir utan fördelar

• De som bryter normen kan bli bestraffade

(t ex diskriminering, trakasserier, utanförskap, våld, död)

• Minoritetsstress, internaliserad homofobo, transfobi -

självförakt





Hälsoläget – Ett av flera skäl till varför hbtq-

perspektiv behövs i arbetet.

Nationell nivå: Bland transpersoner är självmordstankar, diskriminering, våld och 

kränkande behandling vanligt förekommande. Särskilt icke-binära transpersoner 

rapporterar särskilt utsatthet för psykisk ohälsa.

Många känner sig otrygga i vardagen och är rädda för att gå ut ensamma. 

En tredjedel menar att de någon gång försökt att ta sitt liv.

https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/


Suicidförsök vanligare bland 

unga hbtq-personer

Unga personer som identifierar sig som homo-, bi-, 

trans och queer (hbtq) gör fler självmordsförsök än unga 

som identifierar sig som heterosexuella. Det är därför 

viktigt att inkludera hbtq-perspektivet i det förebyggande 

arbetet och i stödinsatser för unga.

(Folkhälsomyndigheten 2019)



Vad hbtq står för

• Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

personer med queera uttryck och identiteter. 

• H, B = sexuell läggning.

• T = könsidentitet/könsuttryck.

• Q = kan handla om allt; sexualitet, identitet och uttryck.

• Dessa utgör delar grunderna i Sveriges 

diskrimineringslagstiftning: kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder. 



Begreppsgenomgång: Sexuell läggning

Bisexualitet

Heterosexualitet

Homosexualitet

Asexuell

Pansexuell

Queer

• Emotionalitet (vem en blir kär i)

• Sexualitet (vem en blir tänd på)

• Sexuell praktik (vem en har sex 

med)

• Relationalitet (vem en vill ha en

relation med)

• Identitet (vad en identifierar sig 

som)



Begreppsgenomgång: kön 

Könsidentitet/mentalt kön (handlar om hur en känner sig innerst inne och hur en vill 

att andra ska uppfatta en)

Könsuttryck/socialt kön (hur en ”gör” kön och uppfattas i samhället utifrån hur en 

uttrycker sitt kön genom till exempel kläder, kroppsspråk)

Biologiskt kön (inre och yttre könsorgan, kromosomer (XY), hormonnivåer; 

testosteron och östrogen)

Juridiskt kön (personnummer, man eller kvinna i passet)

Språkligt kön (t.ex. pronomen; hen/den/hon/han)

Handlar om cis-personer och transpersoner.



Transperson - ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av identiteter, 
grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. 

Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens 
med det juridiska kön en blev tilldelad när en föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut 
och tolkades då.

Att vara transperson har ingenting med sexuell läggning att göra, det handlar om kön och 
könsidentitet. 



Ickebinär kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom 
kvinna–man-uppdelningen av kön. Ibland används ”ickebinär” som ett 
paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen.

Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. 

Vissa befinner sig mellan eller bortom kategorierna tjej och kille. 

Många ickebinära är inget kön. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner 
och/eller kirurgi. 



Varför är hbtq-personer en 

särskilt utsatt grupp?









Några skäl till att en inte är öppen, inte söker 

hälso-och sjukvård. 

Vid frågan om bemötande utifrån könsidentitet och/eller sexuell läggning beskrevs 

följande:

”Jag fick frågan om jag verkligen var säker på min läggning och inte bara nyfiken...”

”Vårdkontakter som jag träffar på reguljär basis använder fel pronomen även fast de 

varit del av den förutredning inför den könsutredning jag ska göra.”

” Rädslan för att bli felkönad gör att en undviker mycket. Till exempel att gå till gyn.”

Ur slutrapport HBTQ+, psykisk hälsa och suicidprevention, Region Norrbotten 2018



”Vi vet att hälsan är betydligt sämre hos denna målgrupp än hos många andra och 

att många hbtq-personer riskerar att hamna i utanförskap. Här har 

ungdomsmottagningarna en viktig roll. Vi önskar att unga hbtq-personer hade det 

enklare i vårdmötet, att alla får samma rätt att känna sig bekräftade, respekterade 

och sedda. 

Oftast handlar det om små saker, detaljer som kan göra hela skillnaden.”

- Barbro Backgård, barnmorska och samordnare för länets ungdomsmottagningar i 

Norrbotten



Queera 

praktiker

•Killen som är KK med en 48-årig 

man.

Kille, 17 år, kommer till mottagningen 

för att testa sig för klamydia, berättar i 

förbifarten att hans KK är gift och att 

det är jobbigt ifall klamydiatestet 

skulle vara positivt.



Queera 

praktiker

•Kvinnan som är lesbisk och aldrig 

går på cellprovskontroller

•Kvinnan hamnar i ett möte hos er för 

att få hjälp med svår mensvärk. I 

förbifarten framkommer att hon 

aldrig går på cellprovskontroller i och 

med att hon hört att det bara smittar 

för heterosexuella. Saken är bara 

den att hon ibland ligger med män. 

Men som sagt, hon är ju lesbisk.



Arbetssätt framåt



Film om hbtq och bemötande –

smittskydd 

• https://vimeo.com/292264655

https://vimeo.com/292264655


Insatser som ger effekter

• De som bekräftar och stärker hbtq-identiteten

• De som utförs av personer med kompetens om hbtq-

personers livsvillkor

• Miljön är trygg där eventuella negativa erfarenheter kan 

bearbetas



Grunden i det förebyggande arbetet

Att själva veta vad som menas då vi talar om öppenhet och inkludering

Att ha en plan för att internt och extern visa att alla är välkomna oavsett ex. 

könsidentitet och sexuell läggning



Förslag för att utveckla blanketter ifråga om kön

Vilket kön har du? Med kön menas könsidentitet, alltså det kön en själv känner sig 

som.

Kvinna

Man

Annat alternativ

Osäker

Vill ej svara

Hur ser det ut hos er?



FÖRÄNDRINGSPROCESS



Tips för ett med inkluderande arbete

• Ord spelar roll. Alla bör ha samma rätt att få välja hur en ska bli identifierad och tilltalad, rätt 

att bli bekräftad och sedd utifrån den en är. Använd det namn eller pronomen personen själv 

använder även när personen inte är med.

• Är du osäker på om ett ord är nedsättande, välj hellre ett annat.

• Ofta tas det för givet att människor är heterosexuella, men egentligen kan du inte veta vilken 

sexuell läggning en person har om inte personen ifråga själv har valt att berätta. Använd därför 

könsneutrala ord.

• Säg inte ”dom” om hbtq-personer, säg istället för ”de som är hbtq-personer”’

• Att bryta mot flera normer kan skapa ännu större minoritetsstress - Var medveten om eventuell 

utsatthet för stress.

• Utgå ifrån att de du talar om alltid finns i rummet.



• Om något blir fel: ta tillbaka, gör om. Alla kan råka uttrycka sig 

felaktigt vid något tillfälle eller säga något som inte stämmer. Gå 

tillbaka och förklara.

• Säkerställ att toaletterna på arbetsplatsen är könsneutrala. Om ni har 

omklädningsrum och det finns behov av ett enskilt rum för ombyte, 

ordna det!



• Gör upp en plan i förväg för hur eventuell homofobi, transfobi och liknande inom 

den egna gruppen eller från utomstående kan hanteras. 

• Avsätt tid för att tala om hbtq-perspektiv i ert inkluderingsarbete. Inför ex. 10 

minuter på varje APT.

• Ge varandra roliga uppgifter för att stimulera till fortsatt arbete. Ex. 

normspaningar.

• En policy för inkludering kan vara bra att ha. En slags stödhjulsfunktion som 

underlättar för det gemensamma arbetet framöver och som tar avstamp ur 

kunskap om vad ett inkluderande arbete och förhållningssätt kan innebära för er.



Mer info om hbtq

Nationellt: www.rfsl.se

Norrbotten: https://lulea.rfsl.se/

Begrepp

https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/

För samtalsstöd

Nationellt: https://www.rfsl.se/verksamhet/stod/rfsls-brottsofferjour/

Norrbotten, Luleå: https://lulea.rfsl.se/verksamhet/samtalsstod/

Viktigt att vid behov kunna erbjuda stöd vidare

http://www.rfsl.se/
https://lulea.rfsl.se/
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
https://www.rfsl.se/verksamhet/stod/rfsls-brottsofferjour/
https://lulea.rfsl.se/verksamhet/samtalsstod/


Hbtq-certifierade verksamheter för stöd 

i Norrbotten

• Björkskatans hälsocentral, Luleå

• Länskliniken för Obstetrik och gynekologi, Sunderby sjukhus

• Luleå brottsofferjour

• FREDA-mottagningen, Luleå



Prata med en kollega:

- Vad behöver du för stöd i arbetet med dessa frågor i 

fortsättningen?



Att ta med sig:

• Det finns många sätt att vilja bli identifierad som; ibland på 

sätt som en själv inte är van vid. Kom ihåg; den egna 

normen är inte nödvändigtvis den andra människans 

verklighet. 

• H och B handlar om Sexualitet. Trans handlar om 

könsidentitet och har inget med sexualitet att göra. Q kan 

handla om allt, samtidigt.

• Se till att ha en plan innan någonting går snett. 



Tack för mig!
För kontakt:

linda.moestam@norrbotten.se

070-212 39 81


