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Att leva och åldras som lhbtq-person 
i en heteronormativ värld

Den här avhandlingen tar utgångspunkt i äldre lhbtq-personers 
livsberättelser för att undersöka erfarenheter och betydelser 
av att leva och åldras som lhbtq-person. Personerna som har 
medverkat i intervjustudien är födda mellan 1922 och 1950. De 
har levt och åldrats i en tid där könsidentiteter och sexualiteter 
som går på tvärs med heteronormativiteten har varit kriminali-
serade, patologiserade och många gånger framstått som osyn-
liga eller avvikande. 

Avhandlingen handlar om de förväntningar som finns på hur vi 
bör leva våra liv. Vad vi förväntas göra under livet och vad som 
händer när en inte följer normerna för kön, ålder och sexualitet 
som flätas samman i idéer om hur livet bör se ut. Den visar hur 
konsekvenserna kan bli att de allra närmaste tar avstånd, att bli 
utsatt för trakasserier från arbetskollegor eller utsatt för våld 
på offentliga platser. Men avhandlingen handlar också om att 
söka, efter platser, personer och sammanhang där ens begär 
och könsidentitet ska kunna ta plats. Den fokuserar också på 
hur det är att åldras som lhbtq-person och om hur livet kan se 
ut på äldre dar. Det inbegriper rädsla för att bli homo- eller trans-
fobiskt bemött inom äldreomsorgen, men också drömmar och 
förhoppningar om den tid som är kvar i livet.
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