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ABSTRAKT 

Bakgrund: HBTQ-personer har fått utstå diskriminering.  Forskning visade dessutom att 

dessa personer generellt har sämre hälsa än övriga befolkningen. Queerteoretikern Judith 

Butlers teorier fungerade tillsammans med Joyce Travelbees omvårdnadsteori som ett 

teoretiskt ramverk för uppsatsen. Syfte: Syftet med denna C-uppsats var att beskriva HBTQ-

personers erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården. Metod: Uppsatsen var en 

litteraturstudie och byggde på 17 vetenskapliga artiklar. Artiklarna som presenterades i 

resultatet bearbetades enligt Fribergs modell för hur en beskrivande analys i en 

litteraturstudie bör gå till. Resultat: Resultatet presenterades under fem rubriker och visade 

att en majoritet av deltagarna upplevde att de mestadels fått ett gott bemötande inom hälso- 

och sjukvården. Trots detta fanns även flera som upplevde att de fått ett dåligt bemötande av 

personalen. Det dåliga bemötandet kunde bestå i att de blev trakasserade verbalt, nekad 

vård eller att de på grund av personalens och miljöers heteronormativa språk blev 

osynliggjorda och exkluderade. Diskussion och slutsats: Orsaken till att HBTQ-personer 

inte alltid blev väl bemötta fanns i de normer kring kön och sexualitet som genomsyrar 

samhället och vården, samt i den okunskap som förekom bland personalen angående HBTQ-

frågor. Ett medvetandegörande om dessa normer och en spridning av kunskap kring HBTQ-

frågor bland hälso- och sjukvårdspersonal, är därför en förutsättning för att förbättra 

bemötanden. 

 

Nyckelord: attityder, homosexuell, litteraturstudie, normkritik, patientperspektiv, 

transsexuell 
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INTRODUKTION 
Utvecklingen går framåt nät det gäller rättigheter för homosexuella, bisexuella, trans- och 

queerpersoner (HBTQ-personer). Trots detta utsätts de för diskriminering i många 

situationer. I denna uppsats belyses hur HBTQ-personer upplever hälso- och sjukvården.    

 

BAKGRUND 
HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Att 

vara homosexuell innebär att en person blir förälskad och/eller attraherad av en person av 

samma kön. En bisexuell person kan bli förälskad och eller attraherad av en person oavsett 

vilket kön denna person har. Trans är ett paraplybegrepp som berör könsidentitet och 

könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Trans innebär att en person 

inte alls, eller delvis, inte identifierar sig med det kön som blivit tilldelat vid födelsen. Queer 

innebär en önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sexuella läggning, men det kan 

också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer (Riksförbundet för 

sexuellt likaberättigande, RFSL, 2015). 

 

Historiskt sett har homosexuella fått utstå diskriminering. I Sverige avkriminaliserades 

homosexualitet 1944, då det istället började ses som en sjukdom. Homosexualitet sågs som 

en mental rubbning fram till 1979 då sjukdomsklassificeringen togs bort (Riksförbundet för 

sexuell upplysning, RFSU, 2010). World Health Organisation (WHO, 1992) tog bort 

homosexualitet som diagnos på en sjukdom först 1992. Även transpersoner har varit och är 

en utsatt grupp. I Sverige tvångssteriliserades personer vid byte av juridiskt kön ända fram 

till 2013 (RFSL, 2014). I oktober 2016 beslutade WHO att transsexualism inte längre ska 

klassificeras som en psykisk sjukdom. Socialstyrelsen följer WHO:s riktlinjer och har nu 

inlett en översyn av den svenska diagnoskoden för transsexualism (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Hälsa bland HBTQ-personer 

I den nationella folkhälsoenkäten “Hälsa på lika villkor” ansåg en större del av de 

heterosexuella att de hade en god hälsa jämfört med vad homo- och bisexuella ansåg. Det 

fanns en ökning i hela befolkningen av antalet personer som skattade sin hälsa som god år 

2012 jämfört med 2005. Det fanns dock ingen signifikant förbättring av den självskattade 
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hälsan när det gällde homo- och bisexuella. Även den psykiska hälsan bland homo- och 

bisexuella skattades som sämre än bland den övriga befolkningen. Vanliga problem var oro, 

ångest, stress och sömnproblem (Folkhälsomyndigheten, 2014). Bland transpersoner var det 

ännu färre som skattade sin hälsa som god. Särskilt den psykiska hälsan var sämre än bland 

både heterosexuella och homo- och bisexuella. Av 800 transpersoner uppgav 36 % att de 

någon gång under senaste året allvarligt funderat på att ta sitt eget liv. Det var fem gånger så 

stor andel av transpersoner som försökt ta sitt liv jämfört med den övriga befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Även andra studier visar att sexuella minoriteter i högre grad 

har sämre hälsa än heterosexuella (Conron, Mimiaga & Landers, 2010; Sandfort, Bakker, 

Schellevis & Vanwesenbeeck 2006). En högre andel av de sexuella minoriteterna 

rapporterade att de upplevde oro samt att de under det senaste året haft självmordstankar. 

De hade dessutom en högre risk för astma och kardiovaskulära sjukdomar, än den 

heterosexuella populationen (Conron et al., 2010). Folkhälsomyndighetens (2014; 2015) 

rapporter visar dessutom att HBTQ-personer har ett större riskbeteende i form av att en 

högre andel av dem röker och överkonsumerar alkohol, jämfört med övriga befolkningen.  

 

Bemötande  

Ett gott bemötande är en förutsättning för att kunna ge god omvårdnad. Begreppet 

bemötande kan definieras som sättet en individ uppträder mot någon eller något 

(Nationalencyklopedin 2017). Schuster (2015, s.139) menar att ett gott bemötande av en 

patient utgår från respekt för patientens integritet och självbestämmande. Den unika 

patienten är således i fokus. Vidare menar hon att det faktum att det alltid talas om 

sjuksköterskans bemötande av en patient, och inte tvärtom, visar att det finns en 

maktasymmetri. Denna makt ligger enligt Schuster i att sjuksköterskan besitter en kunskap 

som kan hjälpa patienten att bli frisk eller få lindring i sitt lidande. Enligt Fossum (2010, s.32–

33) handlar bemötande om hur sjuksköterskan tar emot en patient, vilka attityder, tonfall och 

vilket kroppsspråk som används. Bemötande omfattar även människosyn och indirekt hur 

vården utförs. 

 

Forskning om bemötande och attityder mot HBTQ-personer i hälso- och sjukvård visar att 

sjuksköterskor ofta vill och strävar efter att behandla HBTQ-personer som individer och att 

samma vård ska ges oberoende av patientens sexuella läggning och könsidentitet. 
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Sjuksköterskor vill undvika diskriminering och stereotypisering genom att inte göra 

antaganden (Beagan, Fredericks & Goldberg 2012). Andra studier visar dock att många 

sjuksköterskor känner sig obekväma med att vårda HBTQ-personer då de upplever att de 

inte har tillräcklig kunskap (Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliasson, Ciano & Scott 2015; 

Dorsen, 2012). Det råder en ännu större osäkerhet bland sjuksköterskor kring att vårda 

transpersoner, då det finns en förvirring kring vilket pronomen som är rätt att använda och 

vilken toalett dessa patienter ska bli hänvisade till (Carabez, Eliason & Martinson, 2016). I en 

kvantitativ studie från Sverige uppger 36 % av 153 sjuksköterskor att de om valet fanns, hade 

avstått från att vårda homosexuella patienter (Röndahl, Carlsson & Innala 2004).  

 

Normer gällande kön och sexualitet 

Samhället är genomsyrat av normer gällande föreställningar kring hur en person förväntas 

bete sig eller vara, baserat på kön. Ett begrepp som används för att förstå detta är 

heteronormativitet vilket innebär att alla människor antas vara heterosexuella, allt som 

hamnar utanför detta anses vara avvikande. Begreppet syftar också till beteenden och 

tankemönster som bidrar till strukturer som upprätthåller heterosexualitet som det givna 

och som normen (Ambjörnsson, 2006, s.52). Cisnormativitet är ett annat begrepp som 

behandlar normer kring kön. Cisnormativitet syftar på antagandet att alla människor 

identifierar sig som det kön som har tillskrivits dem vid födseln och lever efter det könets 

sociala normer, det vill säga efter det som anses kvinnligt eller manligt. En annan norm i 

samhället är tvåkönsnormen, även kallad könsbinaritet. Tvåkönsnormen förutsätter att det 

endast finns två kön, och att de är av naturen givna. Normen gör att vi delar in människor i 

två grupper utifrån vilken reproduktiv förmåga de har, skillnaderna mellan grupperna 

förutsätts vara större än mellan individerna inom grupperna (RFSL, 2015). 

 

Queerteori 

En forskningsinriktning som undersöker normer gällande kön och sexualitet är queerteori. 

Queerteorin undersöker sexualitet och normativitet och har sin utgångspunkt i ett kritiskt 

förhållningssätt till det som anses vara normalt. Fokus riktas på det påstått normala istället 

för på det som anses avvikande (Ambjörnsson, 2012, s. 8–9). En av queerteorins grundstenar 

bygger på att normalisering är kopplat till makt. Ett exempel på detta är när människor delas 

in i olika fack med utgångspunkt i vilket kön eller vilken sexuell läggning de har, och där 
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vissa människor och beteenden anses vara de normala och önskvärda (Ambjörnsson, 2012, s. 

46–47). Queerteoretiker ser som sin uppgift att röra om, bryta upp och ifrågasätta olika 

kategorier och det som anses vara det normala (Ambjörnsson, 2012, s. 7–11). En av 

queerteorins grundare, Judith Butler, skriver om något hon benämner den heterosexuella 

matrisen. Med den synliggör och ifrågasätter hon heterosexualiteten och hur den är 

införlivad i oss, vilket leder till att det som hamnar utanför ses som onormalt och obegripligt. 

Butler beskriver att en person antas vara man eller kvinna, och utifrån det finns även 

förväntningar på hur en person antas vara. För att framstå som exempelvis kvinna finns en 

förväntan på en kropp som kategoriseras som kvinnokropp samt på ett visst uppträdande 

och kroppsspråk. Det innefattar även att personen ska ha ett sexuellt begär till det motsatta 

könet. De som hamnar utanför detta ses som mindre begripliga (Butler, 2007 s. 67–78). 

Queerteorin kommer att fungera som ett ramverk och en bakgrund för att närmare förstå 

ämnet för denna uppsats. 

 

Travelbees teori om mellanmänskliga relationer  

Joyce Travelbee menar att en god omvårdnad endast kan ges om sjuksköterskan och 

patienten möts som två människor istället för som patient och sjuksköterska. Enligt 

Travelbee är kategorierna patient och sjuksköterska begrepp som endast framhåller det 

gemensamma och därför suddar ut individuella särdrag. Att på så vis sätta etiketter på 

människor bidrar enligt henne till att reducera individer till stereotyper (Travelbee 1971, s. 31 

& s. 124). En mellanmänsklig relation växer fram genom fyra steg, det första mötet, 

skapandet av identiteter, empati och sympati. Det första mötet syftar till första gången båda 

parterna möts och bildar sig en uppfattning om varandra. Skapandet av identiteter, är ett 

djupare möte där patienten och sjuksköterskan ska sträva efter att se varandra som unika 

personer. För att känna empati för en annan person underlättar det om det går att identifiera 

sig med den andre personen. Empati är en förutsättning för att kunna känna sympati, som är 

det sista steget. Här ser sjuksköterskan patientens besvär, men har även förmågan att känna 

med patienten (Travelbee 1971, s.130–151). Travelbees teorier kommer att tjäna som en 

kompletterande teoretisk bakgrund.  
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Lagstiftningar och riktlinjer 

I den svenska diskrimineringslagen framgår det att människors rättigheter ska främjas 

oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck eller sexuell läggning (SFS 2008:567). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet att ge en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen samt att vården ska ges med respekt för människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet (SFS 1982:763). Även International Council of Nursing:s 

(ICN) etiska kod för sjuksköterskor belyser att sjuksköterskan har ett ansvar att genomföra 

omvårdnad med respekt för mänskliga rättigheter (International Council of Nursing [ICN], 

2014). 

 

PROBLEMFORMULERING 
HBTQ-personer har som tidigare nämnts generellt sämre hälsa än övriga befolkningen och 

är särskilt utsatta på grund av rådande normer. Hälso- och sjukvården är en del av samhället 

och kan därför antas spegla normer kring kön och sexualitet. Författarna till denna 

litteraturöversikt har en viss förförståelse för det valda ämnet då de båda har läst kurser i 

genusvetenskap, vilket lett till en insikt i den problematik som finns. Det är därmed av vikt 

att belysa HBTQ-personers upplevelser av vården, för att uppmärksamma eventuella brister 

och vilka förbättringar som kan utföras. En ökad medvetenhet för HBTQ-personers 

erfarenheter ger en bättre grund för vårdpersonal i skapandet av en god relation med 

patienten. En god relation är en förutsättning för att ge god omvårdnad och förebygga 

ohälsa. 

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva HBTQ-personers upplevelser av bemötande inom hälso- och 

sjukvården. 

 

METOD 
Denna uppsats är en litteraturöversikt, vilket innebär en sammanställning av den forskning 

som finns inom ett visst område. En litteraturöversikt kan innehålla både kvalitativa och 

kvantitativa studier, på så vis ger en litteraturöversikt en översikt över kunskapsläget i det 

valda området (Friberg, 2012, s.133). 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

För att svara på syftet så precist som möjligt valdes ett antal inklusions- och 

exklusionskriterier. Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle ha hälso- och sjukvården 

som kontext. Eftersom ämnet som undersöktes är applicerbart på hela sjukvården, 

inkluderades alla vårdmiljöer. Deltagarna i studierna skulle själva definiera sig som HBTQ-

personer. Ett ytterligare inklusionskriterium som användes av praktiska skäl var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, eftersom uppsatsförfattarna endast 

behärskar dessa språk. Artiklarna som inkluderas skulle dessutom vara peer reviewd och 

vara av medelhög till hög kvalitet enligt Fribergs granskningsmall (2012, s.138–139). Inga 

exklusionskriterier gällande ålder sattes, då allas erfarenheter ansågs vara viktiga att belysa 

oavsett deltagarnas ålder. Eftersom acceptansen för HBTQ-personer ser väldigt olika ut i 

världen, exkluderades artiklar från länder som inte brukar räknas som demokratiska 

rättsstater. Det valda ämnet är i ständig utveckling, därmed har artiklar som publicerats 

tidigare än 2006 exkluderats.  

 

Litteratursökning 

De vetenskapliga artiklar som denna uppsats bygger på är sökta i databaserna Cinahl, 

Pubmed och PsychInfo (se bilaga 1, figur 4). För att få en överblick över ämnet och för att se 

om material fanns i tillräcklig utsträckning för att göra en litteraturstudie gjordes till en 

början fritextsökningar. Sedan utfördes ytterligare sökningar med Headings, MeSH-termer 

och Thesaurus i respektive databas. Sökorden (se figur 1) som användes valdes för att få ett 

resultat som svarar mot studiens syfte, det vill säga valda sökord utgick från 

meningsbärande begrepp i syftet.  

 

Databas Headings, MeSH, Thesaurus Fritext 

Cinahl Headings ”GLBT* Persons ”, ”Gay Men”, ”Lesbians”, 

”Bisexuals”, ”Transgender Persons”, ”Transgender Persons 

+”, ”Nurse Attitudes” ”Patient Attitudes”  

"patient experience", "patient perception", "patient 

attitudes", "patient perspective", "experiences of 

patients", "experience", "subjective experience" 

Pubmed Mesh: "Homosexuality", "Bisexuality", "Transsexualism", 

"Patient Satisfaction",  "Attitude to Health" "Comprehensive 

Health Care", "Attitude to Health"  

 

Psych 

Info  
"Homosexuality", "Bisexuality", Transgender", "Health Care 

Services", "Primary Health Care”, "Attitudes" 

“access to care” 

GLBT (Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender) är båda engelska motsvarigheter till begreppet HBTQ  

Figur 1. Sökord 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

När sökningar med lämpligt antal träffar utförts, genomarbetades sökningarna för att finna 

relevanta artiklar. Först lästes alla titlar igenom, när en titel indikerade att artikeln handlade 

om det valda ämnet lästes även abstraktet, slutligen fanns 29 artiklar. Vidare lästes dessa 

artiklar igenom i sin helhet, 17 artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning och alla bedömdes 

ha en medelhög till hög kvalitet (Se bilaga 2, tabell 1.) enligt Fribergs rekommendationer för 

granskning av vetenskapliga artiklar (Friberg 2012, s. 138–139). För redovisning av Fribergs 

rekommendationer för granskning se bilaga 4.  

 

Dataanalys 

Artiklarna som presenteras i resultatet bearbetades enligt Fribergs modell för hur en 

beskrivande analys i en litteraturstudie bör gå till. Enligt Friberg ska artiklarna läsas flera 

gånger för att få en god förståelse för innehåll och sammanhang. Därefter ska likheter och 

skillnader i studiernas resultat jämföras. Slutligen ska en beskrivande sammanställning 

presenteras, där innehållet i resultatartiklarna sorteras så att de delar som handlar om 

samma sak hamnar under samma rubrik (Friberg 2012, s.140–142). Efter 

kvalitetsgranskningen lästes artiklarna igenom ett flertal gånger. Under läsningens gång 

formades rubriker med utgångspunkt i uppsatsens syfte. De delar från artiklarnas resultat 

som handlade om de olika områdena skrevs in under respektive rubrik. Artiklarnas resultat 

vävdes ihop under respektive rubrik och bildade ett preliminärt resultat. För att säkerställa 

att inget av artiklarnas resultat feltolkats eller missats så arbetades varje artikels resultat 

igenom än en gång. Det slutliga resultatet presenterades under fem rubriker. Det 

konstaterades att de olika artiklarna visade liknande resultat, därmed bedömdes att 

saturation uppnåtts.  

 

Etiska överväganden 

Samtliga artiklar som användes till resultatet i denna uppsats lästes och bearbetades 

noggrant och flera gånger av båda uppsatsförfattarna. Dessutom jämfördes och diskuterades 

förståelse av metod och resultat i artiklarna mellan författarna för att reducera risken för att 

någon av artiklarnas resultat skulle missförstås eller förvanskas. För att artiklarna skulle 

inkluderas i resultatet var ett krav att de skulle ha en medelhög till hög kvalitetsnivå, för att 

resultatet skulle hålla en hög vetenskaplig kvalitet. Artiklarna skulle även ha etiska 
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ställningstaganden. I de fall där det inte framkom i artikeln, söktes information om vilka 

etiska krav som de aktuella tidskrifterna begärde för att författare ska få publicera sina 

artiklar.  

 

För att inte upprätthålla normer och riskera att diskriminera eller förminska deltagarna i 

studierna, och HBTQ-personer som grupp, har språkbruk och ordval i denna uppsats 

noggrant övervägts. Ett exempel på detta är att ordet könsbekräftande behandling använts 

istället för könsbyte eller könskorrigering.  

RESULTAT 

Av de 17 artiklar som ingår i resultatet har tio artiklar kvalitativ design, tre mixad och fyra 

kvantitativ design. Resultatet delades in under fem rubriker, Vårdpersonalens attityder, 

Öppenhet, Normer och normativitet, Hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och Personalens 

kunskapsnivå. För en överskådlig bild över vilka artiklar som presenteras under respektive 

rubrik, se bilaga 3, matris 1. 

Vårdpersonalens attityder 

Under denna rubrik redovisas hur HBTQ-personer vanligtvis blev bra bemötta, men att de i 

vissa situationer utsattes för diskriminering. 

 

En majoritet av deltagarna berättade att de mestadels fått ett gott bemötande av 

vårdpersonalen (Bjorkman & Malterud, 2009; Burke Sharek, McCann, Sheerin, Glacken & 

Higgins, 2014; Lee, Taylor & Raitt, 2010; Lindroth, 2016; Macapagal, Bhatia & Greene 2016; 

McCann & Sharek 2014; Röndahl, 2009). Bland deltagarnas berättelser om positiva möten 

framkom att personalen varit professionell, lyssnat och visat medkänsla samt inte ifrågasatt 

personernas sätt att leva (von Vogelsang, Milton, Ericsson & Strömberg, 2016). Trots detta 

fanns även flera som upplevde att de fått ett dåligt bemötande inom hälso- och sjukvården. 

En kvinna berättade om en sjuksköterska som föll ner på knä och bad för henne och hennes 

syndiga sätt att leva, relaterat till att hon var lesbisk (Röndahl, 2009). Ibland upplevde 

patienter att personal använde sin överordnade maktposition genom att de nedvärderade 

dem, använde akademiskt språk och en distanserad attityd. En patient kände sig tvingad att 

svara på irrelevanta frågor om sexuella vanor. Hen kände sig i en underordnad maktposition 

och kände sig tvingad att svara på frågorna för att få genomgå sin könsbekräftande 
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behandling1 (von Vogelsang et al., 2016). Vidare uppgav 32 % (n 167) av deltagarna i en 

studie att de blivit utsatta för nedvärderande och negativa kommentarer relaterat till  

att de var transpersoner och 24 % delgav att de blivit förlöjligade och förringade (Bauer, 

Scheim, Deutch & Massarella, 2013).  

 

Två artiklar redovisade bland annat hur samkönade par upplevde sjukvården. Den icke 

biologiska föräldern blev ibland nekad att vara på rummet med sin partner och nyfödda 

barn (Munson & Cook, 2016; Röndahl, 2009). Vid ett tillfälle vägrade en barnmorska att 

släppa in partnern på rummet. När hon väl släppte in henne tog hon barnet från mamman 

och vägrade lämna över det till den andra mamman, med orden “... she is not even family… ” 

(Munson & Cook, 2016, s. 3501). Det fanns dock exempel på när båda mödrarna bemöttes 

som likvärdiga föräldrar (Dahl Spidsberg, 2007).  

 

Deltagare redovisade upplevelser av att personal ansåg att trans- och homosexulitet var 

något onormalt och patologiskt (Bjorkman & Malterud, 2009; McCann & Sharek, 2014; 

Röndahl, 2009). I en studie svarade 22 % (n 93) att de fått kommentarer om att deras HBTQ-

identitet var orsakad av någon slags trauma. En kvinna berättade hur personal ansåg att 

roten till det dåliga psykiska måendet låg i att hon var lesbisk, och att om hon bara 

accepterade ett heterosexuellt leverne skulle hon må bra igen (McCann & Sharek, 2014). En 

transperson berättade att en personal sagt att det inte var hens fel att hen var trans utan att 

det var ett medicinskt tillstånd (von Vogelsang et al., 2016). Patologiserande attityder visades 

även när personal sammankopplade homosexuella män med sexuellt överförbara 

sjukdomar. Utan att fråga om sexuella erfarenheter och antalet partner tog personalen för 

givet att de var i behov av att testa sig för HIV. Detta ledde till att en del kände sig orena och 

fick skamkänslor (O´Bryne & Watts, 2014). Det framkom även upplevelser av att personal la 

ett onödigt stort fokus på deltagarnas HBTQ-identitet. I en situation när en person sökt hjälp 

för sin sorg över en nära anhörig som avlidit, hade personalen bara fokuserat på att hen var 

transexuell (Lindroth, 2016). När personal inte förstorade upp att patienterna var HBTQ-

personer och istället normaliserade det, upplevdes det som positivt (Bjorkman & Malterud 

2009; Burke Sharek et al., 2014; Lee et al., 2010; Munson & Cook 2016;  

                                                           
1 Könsbekräftande behandling - behandling med hormoner och eller kirurgi i syfte att korrigera en persons kön. 
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O´Bryne & Watts, 2014; von Vogelsang et al., 2016). “They did not make a fuss of the transexual 

background. If it’s not relevant, they don’t discuss it, and see persons for what they appear to be.” 

(von Vogelsang et al., 2016, s. 3581) 

 

I en studie som undersökte transpersoners upplevelser av vården uppgav 41.8 % (n 1711) att 

de hade blivit diskriminerade inom sjukvården relaterat till deras identitet. Vidare svarade 

31,8% (n 1711) att de blivit verbalt trakasserade (Shires & Jaffee, 2015). Risken för att bli 

diskriminerad ökade om personen även tillhörde en etnisk minoritet eller hade en låg 

socioekonomisk ställning (Bradford, Reisner, Honnold & Xavier, 2013; Shires & Jaffee, 2015). 

 

Transpersoner berättade om situationer när personal ifrågasatte deras identitet. En person 

som besökte barn- och ungdomspsykiatrin berättade om hur personal vägrade att skicka en 

remiss för att kunna genomgå könsidentitetsutredning2. Personalens argument var att de inte 

kunde vara säkra på att hen var transsexuell (von Vogelsang et al., 2016). I en kvantitativ 

studie svarade 13 % (n 167) att deras identitet blev ifrågasatt (Bauer et al., 2013). En del 

behövde förklara för personal att de inte skulle utsätta sig för processen att genomgå en 

könsbekräftande behandling om de inte behövde det för att känna sig som hela människor 

(von Vogelsang et al., 2016). Erfarenheter fanns som visade att personal inte respekterade 

eller tog transpersoner på allvar. En deltagare berättade om ett möte med en läkare:  

 

 

“The counsellor said that “Well, you girls you usually want to remove your breasts, and all 

that with FtM3 and this and that, well, well, I can´t keep all these concepts in my head”. A 

professional sitting there and... should do the job? It would be as if a cardiologist would say, 

well, a pacemaker, a cardiac flutter, well, well, it's not that important” (Lindroth, 2016, s. 

3517). 

 

Deltagare upplevde att de i vissa situationer inte kunde avgöra om personalens dåliga 

bemötande berodde på deras sexuella läggning eller på något annat (Dahl Spidsberg, 2007; 

Lee et al., 2010). De reflekterade över ifall bemötandet berodde på personalens personlighet, 

att personalen var stressad eller om det var kopplat till deras sexuella läggning (Lee et al., 

                                                           
2 Könsidentitetsutredning - utredning som görs i syfte att fastställa transsexualism som diagnos. 

3 FtM - Female to Male, en person som fötts som kvinna men identifierar sig som man. 
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2010). En person funderade kring hur hennes egna rädslor för att bli fördomsfullt bemött 

inverkade på hur hon uppfattade personalens bemötande (Dahl Spidsberg, 2007). 

 

Öppenhet 

Öppenhet handlar om balansgången mellan att berätta eller inte om sin sexuella läggning 

eller könsidentitet, samt vilka reaktioner och farhågor som kan uppstå i sådana situationer. 

 

Inför varje hälso- och sjukvårdsbesök behövde deltagare aktivt ta ställning till huruvida de 

skulle berätta om sin sexuella läggning eller könsidentitet, vilket upplevdes som en intern 

kamp. Många frågade sig om det ens var relevant eller nödvändigt för situationen. 

(Bjorkman & Malterud, 2009; Dutton, Koenig & Fennie, 2008; McCann & Sharek 2014; 

Munson & Cook 2016). Vissa valde att passivt passera som heterosexuella (Bjorkman & 

Malterud, 2009).  

 

Transpersoner var osäkra på hur, och i vilken utsträckning deras biologi påverkade den 

medicinska behandlingen. En person uttryckte osäkerhet kring om anestesidosen för hans 

axeloperation var baserad på kön. Han funderade därför på om det kunde vara ett hot mot 

hans hälsa om han inte berättade om sin transidentitet (Dutton et. al., 2008). När personalen 

var heteronormativa i sitt sätt att vara så var deltagarna mindre benägna att vara öppna 

(Munson & Cook, 2016). En faktor som spelade in när en person valde att komma ut eller 

inte var personalens förväntade nivå av acceptans. Flera personer vittnade om 

osäkerhetskänslor kring att vara öppen eftersom de inte visste vilken reaktion de skulle få. 

Många var rädda för att få negativa reaktioner (Burke Sharek et al., 2014; Dutton et al., 2008; 

Munson & Cook 2016; O´Bryne & Watts, 2014; Röndahl, 2009). En patient ville inte berätta 

om sin sexuella läggning för personalen då hon var orolig att det skulle skapa en skev 

maktbalans. Hon oroade sig för att hon skulle få en sämre vård ifall personalen hade 

negativa attityder mot homosexualitet (Munson & Cook, 2016 ). Det framkom att en del 

personal blivit obekväma, varit fördomsfulla och nedlåtande efter att personerna berättat om 

sin sexualitet (Bjorkman & Malterud, 2009). Att få negativa reaktioner resulterade i att en del 

kände att de var tvungna att vara på sin vakt med vad de valde att berätta och inte, för att 

minimera risken för oönskade reaktioner (O´Bryne & Watts, 2014). Transpersoner undanhöll 
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ofta att berätta om sin sexualitet om personen inte var heterosexuell. Även icke-binära4 

personer undvek att berätta om sin identitet, eftersom de inte passade in i de könsstereotypa 

förväntningarna (Lindroth, 2016). En del äldre HBTQ-personer uttryckte oro över att behöva 

flytta till ett äldreboende eftersom de var rädda att de inte skulle bli respekterade och att de 

skulle “tvingas tillbaka i garderoben” (Burke Sharek et al., 2014).  

 

Att vara öppen med sin sexualitet sågs av vissa som något politiskt. “To demonstrate that we 

exist, you know, in order to make midwives and other healthcare workers bear in mind that two 

women can also have a child” (Dahl Spidsberg, 2007, s. 480). Vissa strävade efter att behålla 

kontrollen genom att själva bestämma när och inför vem de skulle komma ut (Munson & 

Cook, 2016). Transmän5 som inte passerade som män blev dock tvingade att avslöja sin 

identitet på grund av att de inte uppfyllde den traditionella bilden av hur män och kvinnor 

förväntas se ut och bete sig (Dutton et al., 2008). Att behöva komma ut gång på gång i varje 

nytt möte med hälso- och sjukvårdspersonal, upplevdes som tröttsamt (Dahl Spidsberg, 

2007; Linderoth, 2016). Beslutet om att vara öppen med sin sexuella läggning och 

könsidentitet baserades på vilken personal patienten mötte, den relation de etablerat sedan 

tidigare, men även på det tålamod och den ork personen hade för att förklara sin situation 

(Dutton et al., 2008). När patienterna var öppna uppskattades det att personalen 

uppmärksammade detta, men att det inte lades allt för stort fokus på det (Bjorkman & 

Malterud, 2009). En kvantitativ studie visade att av de som var öppna med sin HBTQ-

identitet upplevde 61,5 % (n 206) att de fick en neutral reaktion medan 30,8% (n 206) fick en 

positiv reaktion. Av de som fick en negativ reaktion var trans- och queerpersoner 

överrepresenterade (Macapagal et al., 2016). Flera deltagare berättade att de blivit positivt 

bemötta när de berättat för personalen om sin sexuella läggning och könsidentitet (Bjorkman 

& Malterud, 2009; Burke Sharek et al., 2014). De som fick positiva reaktioner när de kom ut 

var mer benägna att vara öppna som HBTQ-personer vid nästa vårdtillfälle (Munson & Cook 

2016).  

 

 

                                                           
4 Icke-binär - person som identifierar sig mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man.  

5 Transmän - personer som fötts som kvinnor men identifierar sig som män. 
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 Burke Sharek et 

al., 2014  

Bradford et al., 

2013   

Macapagal et al., 

2016  

McCann & 

Sharek 2014 

Shires & Jaffee 

2015 

Quinn et. Al, 

2015  

Alltid eller oftast 

öppen i mötet 

med vård- 

personal 

47 % (n 130) 43 % (n 350) 63,2 % (n 206) 71 % (n 112) 52,8 % (n 1711) 64,9 %( n 263) H* 

73,6 %(n 185) L* 

47,2 %(38) B* 

Har fått negativa 

reaktioner 

x* x 7,7 % (n 206)  29 %(n 91) x 11,9 % (n 263) H 

10,5 % (n 185) L 

14,7 %(n 38) B 

Rädsla för 

negativa 

reaktioner 

22 %(n 127) x x 16 %(n 109) x 9,9 %(n 263) H 

13,5 %(n 185) L 

10,5 %(n 38) B 

*H = Homosexuell man, *L = Lesbisk, *B = Bisexuell, *x = frågan har inte undersökts i artikeln 

Figur 2. Öppenhet och negativa reaktioner 

Normer och normativitet 

I normer och normativitet framgår hur normer gällande kön och sexualitet påverkar 

bemötanden.  

 

Miljön, sätten att kommunicera och valen av ord reflekterade heteronormativitet. I en 

kvantitativ studie uppgav 66 % (n 102) att personal antog att de var heterosexuella (McCann 

& Sharek, 2014). Kvinnor antogs ha sex med män och fick frågor om vilket preventivmedel 

de använde (Bjorkman & Malterud, 2009; Munson & Cook, 2016). En person berättade att om 

hon inte var öppen med sin homosexualitet från början så förutsatte personalen att hon var 

heterosexuell. När de senare fick reda på att hon var lesbisk, uppfattade de det som att hon 

ljugit (Munson & Cook, 2016). Transpersoner som genomgått en könsbekräftande 

behandling förväntades vara heterosexuella. En transkvinna berättade om en personal som 

sa till henne “... But if you don’t fancy guys, why do you want to have a pussy” (Lindroth, 2016, s. 

3517). Att ständigt antas vara heterosexuell ledde till att en del kände sig osynliggjorda och 

inte representerade. Deltagare ville att personal skulle fråga om deras sexuella läggning 

istället för att ta för givet att de var heterosexuella (Munson & Cook, 2014).  

 

Personer som identifierade sig som icke-binära upplevde att personalen tillskrev dem ett 

kön. Deras kroppar sågs som avvikande och onormala och ådrog sig därför oönskad 

uppmärksamhet. Transpersoner kände att de behövde passa in i binära antaganden om kön, 

det vill säga att antingen vara man eller kvinna (Lindroth, 2016). Utifrån detta förväntades 

de uppträda, klä sig och bete sig enligt stereotypa antaganden som hängde samman med det 
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kön de identifierade sig som. “If you as a male-to female transsexual and not quite fulfil, or want to 

fulfil a typical female stereotype, they are questioning you continually.” (von Vogelsang et al., 2016, 

s. 3583). Personal använde dessutom ofta fel namn och pronomen när de tilltalade 

transpersoner (Dutton et al., 2008; von Vagelsang et al., 2016).  

“When people don’t respect my name and my pronouns, it can feel really frustrating, and that 

definitely doesn’t make me feel very comfortable or welcome in a medical situation.” (Dutton et al., 

2008, s. 335). Patienterna föredrog att personal frågade hur de vill bli tilltalade, om de var 

osäkra. Det upplevdes dock inte att personalen reflekterade över, eller frågade vilket 

pronomen personen hade. Att bli tilltalad med fel pronomen ledde även det till att personer 

kände sig osynliggjorda (von Vogelsang, 2016). 

 

Det framkom att det var viktigt med inkluderande miljöer där väntrum, affischer och 

informationsblad även representerar HBTQ-personer (McCann & Sharek, 2014; Munson & 

Cook 2016; Quinn et al., 2015). Det ansågs att det var problematiskt att formulär var 

uppbyggda på ett normativt sätt (Dutton et al., 2009; Quinn et al., 2015). Alternativen kvinna 

och man skapade en känsla av osäkerhet bland transpersoner. Beroende på vilken ruta 

personen kryssade i så fanns en förväntan på biologiskt kön, såväl som på uppträdande, 

utseende och kroppsspråk. En person beskrev att hen kände sig extra utsatt och sårbar när 

formulären var svåra att fylla i (Dutton et al., 2009, s. 335). Deltagare föreslog att formulär 

skulle ha mer inkluderande frågor (Dutton et al., 2009; Quinn et al., 2015) “More options on the 

forms means there is room in people’s minds.” (Dutton et al., 2009, s. 335). Inom hälso- och 

sjukvården upplevde 42 % (n 125) ett inkluderande språk medan 40 % (n 125) inte gjorde det 

(McCann & Sharek, 2014).  

 

Hälso- och sjukvårdens tillgänglighet 

Tillgänglighet berör olika faktorer som påverkar möjligheten att uppsöka vård för HBTQ-

personer. 

 

Macapagal et al. (2016) redovisade att 68,4 % (n 206) tyckte att det var ganska till väldigt lätt 

att få tillgång till sjukvård. Vidare visade Jaffee et al. (2016) att 29,9 % (n 3486) inte sökte 

sjukvård relaterat till diskriminering. Personer som behövde undervisa personalen löpte 

dessutom en större risk att skjuta upp eller avstå från att söka vård. Ytterligare exempel på 

nedsatt tillgänglighet visades i en annan studie där 28 % (n 1711) hade blivit nekad likvärdig 
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behandling (Shires & Jaffee, 2015). Personal hade makt att neka eller tillgodose deltagarnas 

behov av vård. En person blev nekad vård på grund av att behandlaren sagt att dennes sätt 

att leva inte stämde överens med behandlarens moraliska värderingar (Lindroth, 2016). Det 

framkom även att personal vid några tillfällen snabbt avbrutit behandlingen när de fått reda 

på att patienten var homosexuell (Bjorkman & Malterud, 2009). Bland HBTQ-personer 

visades en signifikans för att trans- och queerpersoner oftare upplevde negativa erfarenheter 

så som att bli nekad vård eller lika behandling eller få ett icke respektfullt bemötande (Bauer, 

et al., 2014; Macapagal et al., 2016). De löpte även högre risk att skjuta upp sökandet av vård, 

jämfört med övriga HBTQ-personer (Macapagal, et al., 2016).  

 

Upplevelser av dåligt bemötande medförde att en del bytte klinik (O´Bryne & Watts, 2014). 

Det var viktigt att hitta en klinik som var tolerant och där deltagarna kände sig trygga. 

Exempel på detta var att deltagare tog kontakt med HBTQ-rörelsen i staden eller frågade 

andra om rekommendationer på en klinik (Dahl Spidsberg, 2007; Lindroth, 2016; Munson & 

Cook, 2016). För transpersoner fanns få kliniker som utförde könsbekräftande behandling 

och köerna till dessa var väldigt långa. Relaterat till detta var det därför svårt att byta klinik 

om personen inte var bekväm med personalen (von Vogelsang et al., 2016). Deltagare 

rapporterade att de ville återkomma till samma klinik när personal var vänlig, kunnig och 

inte dömande (O´Bryne & Watts, 2014). Ett hinder för att söka vård var att kliniker med 

personal utbildad i HBTQ-frågor endast fanns i storstäderna och att det blev långt och 

krångligt att söka vård för dem som bodde på landet eller på mindre orter (McCann & 

Sharek, 2014).  

 

Personalens kunskapsnivå 

Personalens kunskapsnivå beskriver deltagarnas upplevelser av personalens kunskapsbrist. 

 

Patienter upplevde att det fanns en kunskapsbrist bland personalen när det gäller “HBTQ-

specifika frågor” (Bjorkman & Malterud, 2009; Burke Sharek et al., 2014; Dahl Spidsberg 

2007; Lindroth, 2016; von Vogelsang 2016). Denna kunskapsbrist visade sig även finnas på 

HBTQ-certifierade kliniker (Lindroth, 2016). Deltagare berättade att personalen hade dålig 

kunskap om sexuellt överförbara sjukdomar bland lesbiska. En del blev tillsagda att de inte 
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behövde screena sig för humant papillomvirus (HPV) på grund av att de var lesbiska, trots 

att rekommendationerna är att alla kvinnor bör screenas (Bjorkman & Malterud, 2009).  

 

Gällande transrelaterade frågor var kunskapsbristen ännu mer påtaglig (Burke Sharek 2014; 

McCann & Sharek, 2014). En personal öppnade en könsbekräftande utredning med att säga 

att hen inte visste någonting om transfrågor (von Vogelsang, 2016). Okunskapen ledde både 

till att de fick frågor men även till att de blev ifrågasatta. En person som genomgick en 

könsbekräftande behandling från kvinna till man träffade en personal som antydde att det 

bara handlade om att hen var lesbisk. Personalen verkade inte förstå att det inte handlade 

om sexualitet utan om identitet. Icke-binära personer möttes av liknande upplevelser där 

personal antydde att deras könsidentitet var ett politiskt ställningstagande snarare än en 

fråga om identitet (Lindroth, 2016). 

 

Det framkom att det var tröttsamt att ständigt behöva upplysa och delge information och 

kunskap till personalen (Lindroth, 2016; von Vogelsang, 2016). Att hela tiden bli ifrågasatt 

och ombedd att förklara och informera om sig själv ledde till känslan av att vara ett 

studieobjekt “a monkey in a cage”. Ibland bad personal att få se kroppsdelar som inte var 

relevanta att visa (Lindroth, 2016). I en kvantitativ studie uppgav 55 % (n 3486) att de 

behövde undervisa personalen i transfrågor för att få en korrekt vård. Dessa löpte fyra 

gånger så hög risk att skjuta upp eller att avstå från att söka vård än övriga (Jaffee et al., 

2016).  

 Bauer et al., 2014  Burke Sharek et al., 

2014 

Bradford et al., 

2013   

McCann & 

Sharek, 2014  

Jaffee et al., 

2016 

Upplever att personalen 

hade en bristande kunskap 

om HBTQ- frågor. 

31 % (n 167) 38 %(n 126) x 64 %(n 125) x 

Antal som uppgav att de 

behövde informera och 

utbilda personal om HBTQ- 

frågor. 

54 % (167) x 20 % (n 210) x 55 % (n 3486) 

x = frågan har inte undersökts i artikeln 

Figur 3. Kunskap bland vårdpersonal 

 

Vissa såg det dock som positivt när personalen ställde frågor och upplevde det som ett 

tecken på att personalen var intresserad och ville öka sin kunskap (Dahl Spidsberg, 2007; von 

Vogelsang 2016). Ett par blev ombedda att komma och berätta för personalen om hur det var 
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att vara homosexuell och skaffa barn, det tyckte de var positivt (Dahl Spidsberg, 2007). Det 

fanns också de som upplevde att personalen hade god kunskap om HBTQ-specifika frågor 

(Bjorkman & Malterud, 2009; O´Bryne & Watts, 2014).  

 

METODDISKUSSION 
HBTQ-personer är en heterogen grupp människor med olika bakgrunder och 

förutsättningar, det kan därför vara problematiskt att undersöka dem tillsammans. Att ta 

upp HBTQ-personer som en homogen grupp riskerar att förstärka stereotyper. Resultatet 

visade dessutom att trans- och queerpersoner är i en extra utsatt position och löper en högre 

risk att utsättas för diskriminering än homo- och bisexuella. Detta bidrar ytterligare till 

svårigheten att behandla dessa som en enhetlig grupp och det är därför viktigt att ha detta i 

åtanke. Om endast transpersoner eller endast homo- och bisexuella hade undersökts är det 

möjligt att resultatet givit grund för att gå djupare in i de problem som respektive grupp kan 

uppleva. 

 

I artikelsökningarna fanns svårigheter att hitta motsvarande ord till begreppet upplevelse i 

databasernas ordlistor. Friberg tar upp problemet med att det är svårt att hitta avgränsningar 

och relevanta sökvägar eftersom området omvårdnad innehåller många “mjuka” termer 

(Friberg, 2012, s. 137). En risk med att inte hitta en motsvarighet till begreppet på engelska är 

att nyansskillnader i språken kan leda till att relevanta artiklar missas. Något som motsäger 

detta resonemang är att ett flertal artiklar återkom i upprepade sökningar, vilket tyder på att 

området är väl genomsökt. Litteraturöversikten innehåller både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Detta är en styrka då det resultat som framkommer i de kvalitativa artiklarna styrks 

upp av större kvantitativ studier.  

 

En avgränsning som sattes var att studierna skulle vara utförda i demokratiska rättsstater. 

Eftersom acceptansen för HBTQ-personer ser väldigt olika ut i världen kan det vara svårt att 

jämföra resultat från studier utförda i öppna demokratiska länder med studier från mer 

stängda samhällen. Detta gör att resultatet från denna uppsats inte kan generaliseras eller 

överföras på hur HBTQ-personer upplever bemötande inom vården i andra länder än 

demokratiska rättsstater. Sex av artiklarna var från USA. USA har delvis ett annat hälso- och 

sjukvårdssystem än övriga länder som är inkluderade i litteraturstudien. Många av dessa 
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artiklar tar upp ämnen rörande sjukförsäkringar som är svåra att jämföra och relatera till 

övriga artiklar. För att resultatet från artiklarna som kommer från USA ska vara jämförbara 

med resultaten från de övriga artiklarna uteslöts därför dessa parametrar. Det faktum att en 

tredjedel av de 17 artiklarna var från USA kan tänkas snedvrida resultatet. Något som 

motsäger detta är dock att resultaten som redovisas i artiklarna från USA visar ett liknande 

resultat som övriga artiklar. 

 

Eftersom resultaten i artiklarna var liknande var det relativt lätt att finna återkommande 

mönster. Det faktum att artiklarna lästes igenom och bearbetades ett flertal gånger samt 

diskuterades av författarna minimerar risken för feltolkning. Att finna mönster tidigt i 

bearbetningen kan dock vara en nackdel då det kan leda till en risk att missa delar av 

resultatet som hamnar utanför de mönster som identifierats. En strävan var att läsa 

artiklarna så öppet som möjligt för att undvika detta. Ett tecken på att detta gjordes var att 

de olika rubriker som funnits arbetades om under arbetets gång.  

 

I artikeln av McCann & Sharek från 2014 upptäcktes att det fanns motstridiga resultat i 

löptext och tabell. Personlig kontakt togs med en av artikelförfattarna som bekräftade att ett 

fel uppstått vid publikation samt informerade om vilka resultat som var de korrekta. 

Artikeln av Jaffee et al. (2016) fanns inte i Mittuniversitetets fulltextdatabaser. Eftersom 

abstractet svarade mot syftet beställdes artikeln och kom slutligen att inkluderas i resultatet.  

Två tabeller gjordes av kvantitativ data som rörde rubrikerna Öppenhet och Kunskap. Detta 

genomfördes för att få en mer överskådlig bild av de procentsatser som beskrevs i de 

kvantitativa studierna. Det finns dock en problematik med att sammanföra data från olika 

studier i en och samma tabell. Det kan finnas nyansskillnader i hur frågor har ställts och i 

vilka svarsalternativ som ges. En studie gav svarsalternativ i form av en likertskala medan 

andra endast hade två svarsalternativ. För att studierna skulle passa in i en och samma tabell 

slogs likertskalans svarsalternativ “always” och “often” ihop.  

 

Som tidigare nämnts har författarna bakom denna litteraturstudie en viss förförståelse för 

uppsatsens ämne. Under arbetets gång har strävan varit att förbise denna och att vara så 

objektiva som möjligt. I diskussionen har dessa förkunskaper använts som en tillgång och 

styrker även litteraturstudiens slutsatser.  
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Enligt Polit och Beck (2012, s.180) beror en studies överförbarhet och generaliserbarhet på om 

den grupp människor som undersökts har en tillräckligt stor demografisk spridning för att 

kunna representera den grupp som ska undersökas. Artiklarna som inkluderats i denna 

uppsats visade liknande resultat trots att de hade olika metoder och design, var från olika 

länder och hade olika storlekar. Detta tyder på att generaliserbarheten och överförbarheten 

sannolikt är hög. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet visade att det både fanns positiva och negativa upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande. Exempel på negativa upplevelser var att personal ibland antydde att homo- och 

transsexualitet var något onormalt och patologiskt. I andra fall blev patienterna ifrågasatt 

och inte tagna på allvar. Resultatet visade även att vårdens tillgänglighet för HBTQ-personer 

berodde på faktorer som personalens kunskap, upplevelser av tidigare negativa erfarenheter 

och diskriminering. Deltagarna behövde även ta ställning till om de skulle vara öppna med 

sin sexuella läggning och identitet och många var rädda för att få negativa reaktioner. Det 

framgick att det fanns en kunskapsbrist bland personalen angående HBTQ-frågor och 

framförallt när det gällde transfrågor. Slutligen visade resultatet att heteronormativa 

antaganden genomsyrade många möten. 

Attityder & diskriminering  

Trots att resultatet visade att HBTQ-personer oftast blev väl bemötta inom hälso- och 

sjukvården så är det samtidigt tydligt att de löpte en risk för att utsättas för diskriminering. 

Ibland var diskrimineringen mer direkt, som när patienter blev nekade vård på grund av sin 

sexuella läggning och identitet, och ibland mer indirekt i form av heteronormativa 

antaganden från personalen. Enligt Folkhälsomyndigheten (2006) har personer som blivit 

kränkta generellt sämre hälsa än övriga. Därmed kan en anledning till att HBTQ-personer 

generellt har sämre hälsa än övriga befolkningen kopplas till det faktum att de utsätts för 

diskriminering. Detta styrks av en reviewartikel om HBTQ-personer och tillgången till hälso- 

och sjukvård. Studiens resultat visar att en kronisk stress kan kopplas samman med att 

tillhöra en sexuell minoritet, och den stigmatisering som medföljer med det. Stressen av att 

bli stigmatiserad kopplas därmed samman med en sämre hälsa (Albuquerque et al., 2016). 
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Motsvarande resultat redovisas även av Folkhälsomyndigheten (2006). För att förbättra 

HBTQ-personers hälsa är det därför av stor vikt att säkerställa att de inte blir diskriminerade 

och att de blir bemötta på ett bra vis inom hälso- och sjukvården.  

 

I resultatet framgick att det fanns funderingar bland deltagare kring möjliga orsaker till att 

de blev dåligt bemötta, om det personligen var riktat mot dem för att de var HBTQ-personer, 

eller inte. Detta tyder på att personens medvetenhet om att tillhöra en utsatt grupp kan 

skapa en misstänksamhet eller en rädsla inför vad personalens beteende egentligen 

signalerar. I enlighet med Travelbee (1971, 130-131) tydliggörs här hur tidigare möten 

påverkar patienter.  Ett bemötande kan på det viset sägas tolkas i skuggan av de egna 

erfarenheterna och i den egna förförståelsen av att det finns en risk för att bli diskriminerad. 

Detta visar hur viktigt det är att arbeta för att personal ska bemöta patienter på ett bra vis för 

att undvika att de bär med sig dåliga erfarenhet som färgar framtida möten. 

 

Travelbees teorier kring mellanmänskliga relationer kan tjäna som ett riktmärke för hur en 

god relation mellan sjuksköterska och patient ska uppnås. Hon menar att sjuksköterskan ska 

lyssna, vara lyhörd och se patienten som en unik person. Att placera människor i stereotypa 

kategorier suddar ut individuella särdrag och utgör enligt henne ett hinder för att kunna se 

individen (Travelbee, 1971 s. 119 & 105). Även Butler problematiserar kring att dela in 

människor i olika kategorier. Hon menar att identiteter som man och kvinna inte är 

varaktiga och stabila utan mer flytande (Butler, 2007 s. 49–55). Medan Travelbee fokuserar på 

vad som händer med individer och relationer när människor delas in i kategorier, lägger 

Butler tonvikten på vad som sker med dem som inte anses passa in i de ofta snäva 

kategorierna. Detta perspektiv visar hur kategorier fungerar exkluderande. I mötet med 

patienten bör sjuksköterskan därför vara medveten om detta. Det är även viktigt att sträva 

efter att se förbi kategorier och stereotypa föreställningar samt vara medveten om 

kategoriers exkluderande verkan, och hur dessa påverkar patienten.  

 

Det framkom i resultatet att en del personal gett uttryck för att trans- och homosexualitet var 

något avvikande, onormalt och patologiskt. Att utmåla en viss sexuell läggning eller 

könsidentitet som onormal kan ses som en del i att upprätthålla och befästa den 

heteronormativa diskursen. Butler skriver om det problematiska med att transsexualism ses 
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som en mental störning. Hon menar att diagnosen medför stigmatisering och att personer 

blir utpekade som felaktiga, dåliga och ur funktion. Vidare påpekar hon att detta kan 

fungera som ett instrument för patologisering och därmed kan understödja transfobiska 

krafter. Hon skriver dock att diagnostisering trots detta kan ha vissa praktiska fördelar då 

det öppnar för möjligheten att utan kostnad få genomgå könsbekräftande behandlingar 

(Butler, 2006 s.89–112). En poäng finns i Butlers resonemang om den praktiska fördelen med 

diagnoser, men detta bör inte fungera som ett argument för att behålla diagnosen. Det måste 

finnas sätt att kringgå att en diagnos måste ställas för att få könsbekräftande behandling. Det 

faktum att transsexualism är en diagnos och ses som en mental störning är ett uttryck för 

vårdens och samhällets syn på frågan. Detta fungerar som ett sätt att rättfärdiga synen på 

dessa som avvikande och konstiga. Att WHO 2016 tagit bort klassifikationen av 

transsexualism som en diagnos är ett steg i rätt riktning. Vilket synsätt som är det 

dominerande i ett samhälle påverkar hur människor agerar och hur de bemöter andra. Det 

faktum att transpersoner upplevde att personal ifrågasatte deras identitet kan dessutom 

kopplas till den utredning de måste genomgå för att få diagnosen som i sin tur ger dem 

möjlighet att gå igenom könsbekräftande behandling.  I dessa utredningar ingår ett 

ifrågasättande av personens identitet för att se om de möter de kriterier som krävs. Som 

tidigare nämnts har transpersoner generellt sämre psykisk hälsa än befolkningen i stort och 

även än övriga HBTQ-personer (Folkhälsomyndigheten, 2015). En orsak till detta kan vara 

den stigmatisering som medföljer när en grupp utmålas som sjuk och felande. Enligt detta 

resonemang leder diagnosen på ett plan således till en ökad ohälsa. 

 

Det fanns även tecken på personals patologiserande attityder gällande homosexuella män, 

deras sexualitet sammankopplades med sexuellt överförbara sjukdomar. I en studie som 

undersökt läkar- och sjuksköterskeutbildningar, framkommer det att enda gången 

homosexuella män nämndes var när det handlade om sexuellt överförbara sjukdomar, så 

som HIV och hepatit C (Röndahl, 2011). I artikelsökningarna som utfördes inför skrivandet 

av denna uppsats uppmärksammades det att de flesta artiklar som handlade om 

homosexuella män fokuserade på HIV. Utbildningar och forskning kan här ses spegla den 

dominerande och stereotypa bild som råder av homosexuella män. Resultatet visade att 

patienter kände sig orena och fick skamkänslor när det togs för givet att de hade sexuellt 

överförbara sjukdomar. Hälso- och sjukvårdspersonal bör därför först fråga om sexuella 
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vanor innan det bestäms om ett HIV-test ska utföras. Dessutom bör det finnas i åtanke att 

heterosexuella som har oskyddat sex bör testas i samma utsträckning som homosexuella.  

 

Resultatet visade att trans- och queerpersoner oftare fick utstå diskriminering än övriga 

HBTQ-personer. Här kan Butlers teori om den heterosexuella matrisen tillämpas. Den syftar 

till att en person antas vara man eller kvinna och hur den utifrån det förväntas bete sig, samt 

att personen dessutom förutsätts vara attraherad av det motsatta könet (Butler, 2007, s. 67–

78). Transpersoner hamnar utanför den heterosexuella matrisen, då det inte finns en 

samstämmighet mellan deras kön, genus och sexualitet. Detta leder alltså till att dessa faller 

utanför normen och uppfattas som svårbegripliga. Normer kring kön, att vara man eller 

kvinna, kan ses som än mer införlivade i människors medvetande än vilken sexualitet som 

anses vara den rätta. Detta i kombination med att de stämplas som mentalt störda kan vara 

en förklaring till att de var mer utsatta för ifrågasättande och diskriminering.  

 

Resultatet visade samband mellan försämrad tillgänglighet av hälso- och sjukvård och 

diskriminering. Vissa HBTQ-personer uppgav att de inte uppsökte vård relaterat till 

diskriminering. Detta är ett stort problem då risken med att inte uppsöka vård trots att 

behovet finns, i förlängningen kan resultera i en ökad ohälsa och ett ökat lidande. I resultatet 

tydliggörs att trans- och queerpersoners möjlighet att uppsöka vård påverkades än mer. De 

blev oftare nekad vård och löpte en högre risk att skjuta upp sökandet av vård. Att känna sig 

trygg med att inte bli diskriminerad inom hälso- och sjukvården borde vara en självklarhet. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges på lika villkor med respekt för människors lika 

värde. I lagen ingår även att vården ska vara lättillgänglig (HSL, SFS 1982:763, 2 a §).  

 

Diskriminering av HBTQ-personer leder ur ett strukturellt perspektiv till en större ohälsa 

och därmed till en större samhällelig kostnad. På ett individplan leder det till enskilt lidande. 

Hur allvarligt detta problem är kan ses i den statistik som visar att transpersoner löper fem 

gånger så stor risk att ta sitt liv jämfört med den övriga befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 
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Normativitetens konsekvenser 

Resultatet visade att normer kring kön och genus genomsyrade både möten mellan 

människor i vården men även hur miljöer var utformade. Exempel på detta var som tidigare 

framkommit att personal antog att patienter var heterosexuella. Detta styrks av Carabez et al. 

(2015) som visar att det är vanligt bland sjuksköterskor att de förutsätter att deras patienter 

är heterosexuella. Butler (2007, s. 79) talar om språkets inneboende makt att underordna och 

utesluta. Detta blir tydligt i resultatet som visade hur personalens hetero- och cisnormativa 

val av ord resulterade i att HBTQ-personer kände sig osynliggjorda och exkluderade. 

Transpersoner uppgav att personal ofta använde fel pronomen. Detta resultat styrks av en 

studie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda transpersoner. Där framkom att 

sjuksköterskorna känner förvirring kring vilket pronomen som är rätt att använda (Carabez 

et al., 2016). En lösning på problemet är att sjuksköterskan frågar vilket pronomen en person 

har när osäkerhet råder, vilket även framkom att många transpersoner föredrar. I resultatet 

framgår att även miljön speglade normativitet. När väntrum, affischer, informationsblad och 

formulär ska utformas bör det därför reflekteras över vilka val av ord och vilket språk som 

används.  

 

Att se en viss sexuell läggning och könsidentitet som den normala och övrigt som avvikande, 

innebär i sig en skevhet i makt. Normen förknippas som nämnts med det som anses rätt och 

riktigt, medan det som faller utanför därmed framstår felande. Det är emellertid viktigt att 

poängtera att personalen säkerligen många gånger har goda intentioner och att personalens 

normativa antaganden i många situationer är omedvetna. Det kan förklaras med att 

normativa värderingar är införlivade i människor till den grad att de inte reflekterar över 

vilka val av ord de gör. I linje med detta visar Beagens et al. (2012) att sjuksköterskorna 

strävade efter att bemöta HBTQ-personer bra, något som dock alltså inte alltid lyckas. För att 

kunna bemöta en patient bra menar Travelbee (1971, s. 138– 139) att en viktig del är 

förmågan att känna empati. Empati uppnås lättast om sjuksköterskan själv haft liknande 

erfarenheter som patienten. En konsekvens av att applicera Travelbees teori på detta 

sammanhang blir att en person som befinner sig inom normen kan ha svårt att se utanför 

den och därmed antas ha en svårare väg till att känna empati för den som befinner sig 

utanför. Det kan emellertid poängteras att möjligheten att känna empati rimligen inte enbart 
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är beroende av om sjuksköterskan har liknande erfarenheter som patienten, utan även 

orsakas av andra faktorer så som personlighet och social förmåga.  

 

I praktiken är det svårt se bortom normer och att inte ha förutfattade meningar om patienten. 

Enligt Travelbee (1971, s.140) är det viktigt att bli medveten om egna fördomar. Hon menar 

att det är först då som sjuksköterskan kan avgöra hur dessa förutfattade meningar påverkar 

mötet med patienten. Vidare menar hon att sjuksköterskan genom att bli medveten även ska 

sträva efter att minimera de negativa effekterna av dessa fördomar. Travelbees resonemang 

är användbart i mötet med patienten, att följa detta kan ses som en förutsättning för att 

kunna ge ett gott bemötande och en god omvårdnad. Ur ett queerteoretiekt perspektiv bör 

vårdpersonalen förutom att bli medveten om sina förutfattade meningar även ifrågasätta 

dem.  

 

I resultatet blir det tydligt att även vården som genomför könsbekräftande behandlingar 

genomsyras av Butlers (2007, s.67–78) tidigare nämnda heterosexuella matris. Den 

heterosexuella matrisen gör sig påmind när personal inte reflekterar över att även 

transpersoner kan vara homosexuella. Enligt Butler (2004, s. 92) ses transpersoner som 

antingen en pojke med feminina attribut, eller en flicka med maskulina attribut och att ett 

antagande finns om att pojkegenskaper kommer leda till begär efter kvinnor och vice versa.  

 

En konsekvens av hetero- och cisnormativitet var att patienter var tvungna att välja att 

berätta om sin sexuella läggning eller könsidentitet för personalen. En del deltagare såg det 

som ett politiskt ställningstagande att vara öppen med sin homosexualitet medan andra 

behöll en viss kontroll genom att välja om, för vem och när de ville vara öppna. Detta kan 

också fungera som exempel på patienters makt då de inte motvilligt rätta sig efter normerna 

utan istället aktivt göra motstånd. I resultatet framgick dock att många var rädda för att få 

negativa reaktioner när de kom ut, och en del fick även negativa reaktioner. Att ena parten i 

ett möte känner att den ständigt behöver vara på sin vakt inför möjliga negativa reaktioner 

hos den andre kan ses som ett hinder i att skapa en god relation. Travelbee menar att 

människor tenderar att döma varandra redan i det första mötet. Sjuksköterskan kopplar ihop 

patienten med tidigare patienter som hen träffat. På samma sätt kopplar patienten ihop 

mötet med tidigare erfarenheter av andra sjuksköterskor (Travelbee, 1971, s.130-131). Här 
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tydliggörs hur patienter blir påverkade av tidigare möten med sjuksköterskor, vilket även 

styrker vikten av ett gott bemötande. I linje med detta visar resultatet att de som fick en 

positiv reaktion var mer benägna att vara öppna i nästa situation. En studie visar att de 

HBTQ-personer som inte var öppna med sin sexuella läggning eller könsidentitet hade en 

sämre psykisk hälsa än de som var öppna (Fredriksen-Goldsen, Kim, Bryan, Shiu & Emlet, 

2016).  

 

Grundproblemet i att HBTQ-personer behöver komma ut kan härledas till de normer som 

finns kring kön och sexualitet. Sjuksköterskan bör därmed använda ett normkritiskt 

perspektiv på sitt agerande. Konsekvensen av att se på normer från ett kritiskt perspektiv 

blir en ökad medvetenhet om det som antas vara normalt. Att ifrågasätta heterosexualiteten 

som norm leder till att ett större utrymme skapas för människor att vara på olika vis utan att 

ett visst sätt utmålas som det rätta. 

 

(O)kunskap 

En slutsats som kan dras av resultatet är att personal ofta har en kunskapsbrist när det gäller 

HBTQ-frågor. Detta styrks av två studier som undersöker sjuksköterskors erfarenheter av att 

möta HBTQ-patienter. Där uppger sjuksköterskorna själva att de inte har tillräcklig kunskap 

(Carabez et al., 2015; Dorsen, 2012). I studien om läkar- och sjuksköterskestudenter 

framkommer det att utbildningarna inte innehöll seminarier eller föreläsningar som berörde 

HBTQ-frågor (Röndahl, 2011). Ett sätt att motverka kunskapsbristen kan dels vara 

fortbildning men även att ha som riktlinje att vårdutbildningar lär ut ett normkritiskt 

tänkande samt att HBTQ-frågor bör ingå. Risken med att undervisa i HBTQ-specifika frågor 

är dock att förstärka synen på dessa personer som avvikande och underbygga de normer 

som är orsaken till problemet. Därmed bör undervisningen utgå ifrån ett normkritiskt 

perspektiv. En konsekvens av personalens kunskapsbrist visas i resultatet. Där redovisas att 

de som behövde undervisa personalen löper fyra gånger så hög risk att skjuta upp eller avstå 

sökandet av vård.  

 

En del HBTQ-personer upplevde sig vara studieobjekt när personal använde dem som källor 

till att få kunskap. Travelbee tar upp risker med att avhumanisera och objektifiera patienten. 

Hon menar att detta är ett hinder för att skapa en god mellanmänsklig relation och att det i 
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förlängningen kan leda till att patienten söker vård någon annanstans. Hon skriver också om 

hur detta påverkar sjuksköterskan. Att se patienten som en arbetsuppgift eller ett objekt, 

snarare än som en unik individ, gör enligt henne att sjuksköterskan inte kan finna 

meningsfullhet i sitt arbete (Travelbee, 1971, s. 31–38). Det är lätt att objektifiera det som 

upplevs som främmande och som är svårt att identifiera sig med. Att ha kunskap bidrar till 

att skapa ett mindre avstånd mellan sig själv och den andra. Risken att objektifiera 

människor minskar därmed. Ett minskat avstånd mellan patienten och sjuksköterskan ökar 

möjligheten till att kunna känna empati. Empati är enligt Travelbee (1971, s. 130–151) en 

förutsättning för att känna sympati, som är det sista steget i skapandet av en god 

mellanmänsklig relation.  

 

Sammanfattningsvis grundar sig de problem som uppstår i mötet mellan personalen och 

HBTQ-patienten på vårdpersonalens oförståelse och okunskap.  

 

SLUTSATS 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva HBTQ-personers erfarenheter av 

bemötande inom vården. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen. Denna litteraturöversikt visar att detta mål inte alltid uppfylls. I resultatet 

framgick att HBTQ-personer utsätts för diskriminering, orsaken till detta finns i de normer 

kring kön och sexualitet som genomsyrar samhället. Denna diskriminering kan i 

förlängningen ses som en bidragande orsak till den sämre hälsa som dessa personer 

uppvisar. För att motverka problemet krävs ett medvetandegörande om dessa normer och en 

spridning av kunskap kring HBTQ-frågor bland hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

HBTQ-personers rättigheter har på många områden förbättrats de senaste decennierna. 

Resultatet visar dock att mycket återstår att förbättra, att utvecklingen gått framåt är 

dessutom ingen garanti för att den fortsatt kommer vara positiv. Det är därmed av vikt för 

framtida forskning att fortsätta uppmärksamma HBTQ-personers situation och att arbeta för 

att förbättra den. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av HBTQ-personers 

erfarenheter skapas en medvetenhet och en kunskap som kan användas i mötet med 

patienten för att förbättra bemötande och omvårdnad. I förlängningen leder detta till en vård 

på lika villkor även för dessa patienter. 



 

27 

 

REFERENSER 
*Artiklar inkluderade i resultatet 

Albuquerque, G.A, Garcia C.L., Quirino G. S., Henrique Alves M.J., Moreira Belém J., Dos 

 Santos Figueiredo F., Da Silva Paiva L., Barbosa do Nascimento V., Da Silva Maciel E., 

 Engrácia Valenti V., Carlos de Abreu L., Adami F. (2016). Access to health services by 

 lesbian, gay, bisexual, and transgender persons: systematic literature review. BMC 

 International Health  and Human Rights, 16(2). doi: 10.1186/s12914-015-0072-9 

 

Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

*Bauer, G. R., Scheim, A. I., Deutsch, M. B., & Massarella, C. (2014). Reported emergency 

 department avoidance, use, and experiences of transgender persons in ontario, 

 Canada: results from a respondent-driven sampling survey. Annals Of Emergency 

 Medicine, 63(6), 713-720.e1. doi:10.1016/j.annemergmed.2013.09.027  

 

Beagan, B. L., Fredericks, E., & Goldberg, L. (2012). Nurses' Work With LGBTQ Patients: 

 'They're Just Like Everybody Else, So What's the Difference?'. Canadian Journal Of 

 Nursing Research, 44(3), 44-63. 

 

Bemötande. (2017). I Nationalencyklopedin. Hämtad den 11 januari, 2017, från 

 http://www.ne.se/ 

 

*Bjorkman, M., & Malterud, K. (2009). Lesbian women's experiences with health care: A 

 qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 27(4), 238-243. 

 doi:10.3109/02813430903226548 

 

*Bradford, J., Reisner, S. L., Honnold, J. A., & Xavier, J. (2013). Experiences of Transgender-

 Related Discrimination and Implications for Health: Results From the Virginia 

 Transgender Health Initiative Study. American Journal Of Public Health, 103(10), 1820-

 1829. doi:10.2105/AJPH.2012.300796 

 

*Burke Sharek, D., McCann, E., Sheerin, F., Glacken, M., & Higgins, A. (2014). Older 

 LGBT people's experiences and concerns with healthcare professionals and services 

 in Ireland. International Journal Of Older People Nursing, 10(3), 230-240. 

 doi:10.1111/opn.12078 

 

Butler, J. (2007). Genus trubbel: feminism och identitetens subversion (S. Almqvist, övers.). 

 Göteborg: Daidalos. (Originalarbete publicerat 1990) 

 

Butler, J (2006). GENUS OGJORT: KROPP, BEGÄR OCH MÖJLIG EXISTENS (K. Lindeqvist, 

 övers.). Stockholm: Nordstedts akademiska förlag. (Originalarbete publicerat 2004) 

 

Carabez, R. M., Eliason, M. J., & Martinson, M. (2016). Nurses' Knowledge About 

 Transgender Patient Care: A Qualitative Study. Advances In Nursing Science, 39(3), 

 257-271. doi:10.1097/ANS.0000000000000128 



 

28 

 

 

Carabez, R., Pellegrini, M., Mankovitz, A., Eliason, M., Ciano, M., & Scott, M. (2015). 'NEVER 

 IN ALL MY YEARS...': NURSES' EDUCATION ABOUT LGBT HEALTH. Journal Of 

 Professional Nursing, 31(4), 323-329. doi:10.1016/j.profnurs.2015.01.003 

 

Conron, K., Mimiaga, M., & Landers, S. (2010). A population-based study of sexual 

 orientation identity and gender differences in adult health. American Journal Of Public 

 Health, 100(10), 1953-1960. doi:10.2105/AJPH.2009.174169 

 

*Dahl Spidsberg, B. (2007). Vulnerable and strong -- lesbian women encountering maternity 

 care. Journal Of Advanced Nursing, 60(5), 478-486. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04439.x 

 

Dorsen, C. (2012). An Integrative Review of Nurse Attitudes Towards Lesbian, Gay, 

 Bisexual, and Transgender Patients. Canadian Journal Of Nursing Research, 44(3), 18-43. 

 

*Dutton, L., Koenig, K., & Fennie, K. (2008). Gynecologic care of the female-to-male 

 transgender man. Journal Of Midwifery & Women's Health, 53(4), 331-337. 

 doi:10.1016/j.jmwh.2008.02.003 

 

Folkhälsomyndigheten (2006). Särbehandlad och kränkt- en rapport om sambanden mellan 

 diskriminering och hälsa. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. Från 

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21503/r200549sarbehandlad0602.pdf 

 

Folkhälsomyndigheten. (2014). Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland 

 homo- och bisexuella personer. Resultat från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika 

 villkor. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. Från 

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/nyheter-press/nyheter2014/utv-

 halsan- best%C3%A4mningsfaktorer-homo-bi-fina-2014.pdf  

 

Folkhälsomyndigheten. (2015). Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner- En 

 rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. 

 Från https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20250/halsan-halsans-

 bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf 

 

Fossum, B. (2015). Kommunikation: Samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Fredriksen-Goldsen, K., Kim, H-J., Bryan, A., Shiu, C., Emlet, C. A. (2017). The Cascading 

 Effects of Marginalization and Pathways of Resilience in Attaining Good Health 

 Among LGBT Older Adults. The Gerontologist, 57 (1), 72–83 

 doi:10.1093/geront/gnw170 

 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: 

 Studentlitteratur.    

 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

 sjuksköterskeförening, övers.). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

 (Originalarbetet publicerat 2012)  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/nyheter-press/nyheter2014/utv-
https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/nyheter-press/nyheter2014/utv-
https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/nyheter-press/nyheter2014/utv-
https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/nyheter-press/nyheter2014/utv-halsan-
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20250/halsan-halsans-
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20250/halsan-halsans-
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20250/halsan-halsans-
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20250/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-


 

29 

 

 

*Jaffee, K. D., Shires, D. A., & Stroumsa, D. (2016). Discrimination and Delayed Health Care 

 Among Transgender Women and Men: Implications for Improving Medical  

 Education and Health Care Delivery. Medical Care, 54(11), 1010-1016. 

 

*Lee, E., Taylor, J., & Raitt, F. (2011). 'It's not me, it's them': how lesbian women make sense 

 of negative experiences of maternity care: a hermeneutic study. Journal Of Advanced 

 Nursing, 67(5), 982-990. doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05548.x 

 

*Lindroth, M. (2016). 'Competent persons who can treat you with competence, as simple as 

 that' -  an interview study with transgender people on their experiences of meeting 

 health care professionals. Journal Of Clinical Nursing, 25(23/24), 3511-3521. 

 doi:10.1111/jocn.13384 

*Macapagal, K., Bhatia, R., & Greene, G. (2016). Differences in Healthcare Access, Use, and 

 Experiences Within a Community Sample of Racially Diverse Lesbian, Gay, Bisexual, 

 Transgender, and Questioning Emerging Adults. LGBT Health, 3(6), 434-442. doi: 

 10.1089/lgbt.2015.0124 
 

*McCann, E., & Sharek, D. (2014). Survey of lesbian, gay, bisexual, and transgender people's 

 experiences of mental health services in Ireland. International Journal Of Mental Health 

 Nursing, 23(2), 118-127. doi:10.1111/inm.12018 

 

*Munson, S., & Cook, C. (2016). Lesbian and bisexual women's sexual healthcare experiences. 

 Journal Of Clinical Nursing, 25(23/24), 3497-3510. doi:10.1111/jocn.13364 

 

*O'Bryne, P., & Watts, J. (2014). Include, differentiate and manage: gay male youth, stigma 

 and healthcare utilization. Nursing Inquiry, 21(1), 20-29. doi:10.1111/nin.12014 

 

Polit, D.F., Beck, C.T. (2012). Nursing Research- Generating and Assessing Evidence for Nursing 

 Practice. Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires Hong kong, 

 Sydney & Tokyo. Wolters Kluwer health. Lippincott Williams & Wilkins. 

 

*Quinn, G. P., Sutton, S. K., Winfield, B., Breen, S., Canales, J., Shetty, G., Green, L. B., 

 Schabath, M.B (2015). Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning 

 (LGBTQ) perceptions and health care experiences. Journal of Gay & Lesbian Social 

 Services: The Quarterly Journal of Community & Clinical Practice, 27(2), 246-261. 

 

Regeringskansliet (2016) En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 

 könsidentitet eller könsuttryck. Hämtad den 19 december, 2016, från Regeringskansliet, 

 http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/01/en-strategi-for-lika-

 rattigheter-och- mojligheter-oavsett-sexuell-laggning-konsidentitet-eller-konsuttryck/ 

 

RFSL. (2014). Transhistoria. Hämtad 28 december, 2016, från RFSL Ungdoms hemsida, 

 http://www.transformering.se/vad-ar-trans/transhistoria 

 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/01/en-strategi-for-lika-
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/01/en-strategi-for-lika-


 

30 

 

RFSL. (2015). Begreppsordlista. Hämtad 28 december, 2016, från RFSL, 

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

 

RFSU. (2010). Viktiga årtal och reformer. Hämtad 20 december, 2016, från RFSU, 

 http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSUs-historia/Viktiga-artal-och-reformer/ 

 

Röndahl, G. (2011). Heteronormativity in health care education programs. Nurse Education 

 Today,  31(4), 345-349. doi:10.1016/j.nedt.2010.07.003 

 

*Röndahl, G. (2009). Lesbians' and gay men's narratives about attitudes in nursing. 

 Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 23(1), 146-152. doi:10.1111/j.1471-

 6712.2008.00603.x 

 

Röndahl, G., Innala, S., & Carlsson, M. (2004). Nursing staff and nursing students’ emotions 

 towards homosexual patients and their wish to refrain from nursing, if the option 

 existed. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 18(1), 19-26. 

 

Sandfort, T., Bakker, F., Schellevis, F., & Vanwesenbeeck, I. (2006). Sexual orientation and 

 mental and physical health status: findings from a Dutch population survey. American 

 Journal Of Public Health, 96(6), 1119-1125. doi:10.2105/AJPH.2004.058891 

 

Schuster, M. (2013) I Sjuksköterskans kärnkompetenser. Leksell, J., & Lepp, M.  Stockholm: 

 Liber AB 

 

SFS 2008:567. Diskrimineringslagen. Stockholm: Kulturdepartementet. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

*Shires, D. A., & Jaffee, K. (2015). Factors Associated with Health Care Discrimination 

 Experiences among a National Sample of Female-to-Male Transgender Individuals. 

 Health & Social Work, 40(2), 134-141. doi:hsw/hlv025 

 

Socialstyrelsen. (2011). Ojämna villkor för hälsa och vård: Jämlikhetsperspektiv på hälso och 

 sjukvården. Hämtad den 9 december, 2016, från Socialstyrelsen 

 http://www.socialstyrelsen.se/lists/Artikelkatalog/Attachments/18546/2011-12-30.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2017, januari). Socialstyrelsen förbereder ändring av klassificering av 

 transexualism.  Hämtad 28 januari, 2017, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/socialstyrelsenforberederandringavklassificering

 avtranssexualism 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal Aspect of Nursing. 2:a upplagan. Philadelphia: F.A. Davis 

 Company. 

 

*Vogelsang, A., Milton, C., Ericsson, I., & Strömberg, L. (2016). 'Wouldn't it be easier if you 

 continued to be a guy?' - a qualitative interview study of transsexual persons' 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/socialstyrelsenforberederandringavklassificering
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/socialstyrelsenforberederandringavklassificering


 

31 

 

 experiences of encounters with healthcare professionals. Journal Of Clinical Nursing, 

 25(23/24), 3577-3588. doi:10.1111/jocn.1327 

 

World Health Organization (WHO). 1992. The international classification of diseases, 

 Version 10: Classification of mental and behavioural disorders. Geneva: WHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Bilaga 1.  

Datum Databas  Begränsningar Sökord Träffar Valda 

16-12-

28 

Cinahl 10  

Engelska 

Peer reviewd 

 

(MH "GLBT Persons") OR (MH "Gay Men") OR (MH "Lesbians") OR (MH 

"Bisexuals") OR (MH "Transgender Persons") AND (MH "Nurse 

Attitudes") OR (MH "Patient Attitudes") 

113 *11 

**6 

***5 

****5 

 

16-12-

30 

Cinahl 10 år 

Engelska 

Peer reviewd 

(MH "Transgender Persons+") AND "patient experience" OR "patient 

perception" OR "patient attitudes" OR "patient perspective" OR 

"experiences of patients" OR "experience" OR "subjective experience"  

 

79 *15 

**10 

***6 

****6 

16-12-

30 

Pubme

d 

10 år 

Engelska 

  

("Comprehensive Health Care"[Mesh] AND "Homosexuality"[Mesh]) 

AND "Attitude to Health"[Mesh]  

 

44 *8 

**3 

***1 

**** 1 

17-01-

15 

Psych 

Info 

10 år 

Engelska 

Peer reviewd 

(SU.EXACT("Homosexuality")    OR SU.EXACT("Bisexuality") OR 

SU.EXACT("Transgender")) AND (SU.EXACT("Health Care Services") OR 

SU.EXACT("Primary Health Care")) AND SU.EXACT("Attitudes")  

4 *2 

**2 

*** 1 

****1 

17-01-

26 

Pubme

d 

10år  

Engelska 

(((("Homosexuality"[Mesh]) OR "Bisexuality"[Mesh]) OR 

"Transsexualism"[Mesh])) AND (("Patient Satisfaction"[Mesh]) AND 

"Attitude to Health"[Mesh])  

  

100 *14 

** 3 

***2 

****2 

26-01-

17 

Psych 

info 

10år 

Engelska 

Peer reviewd 

SU.EXACT("Transgender") AND "access to care" 27 *6 

**5 

****2 

****2 

*valda artiklar efter läst titel, **valda artiklar efter läst abstract, ***valda artiklar efter att ha läst hela artikeln, ****valda artiklar 

efter kvalitetsgranskning. 

Figur 4. Databassökningar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Bilaga 2. Tabell 1. Inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av 

studie 

Deltagar

e 

(/bortfall

) 

Metod 

Datainsamling 

/ Analys 

Huvudresultat Kvalitet  

Bauer, 

Scheim, 

Deutsch & 

Massarella 

2014 Canada 

Beskriva 

transpersoners 

uppsökande 

av akutvård 

senaste året, 

möjligheten att 

få vård, samt 

livserfarenhete

r av att 

undvika att 

uppsöka 

akutvård pga. 

transrelaterad 

diskriminering 

Kvantitati

v  

433(/25) Frågeformulär 

 

Analys: Med 

respondent 

Driven 

Sampling 

analysis tool 

21 % undvek att uppsöka vård 

då de var rädda för en negativ 

reaktion r/t deras 

transidentitet. 52 % 

rapporterade att de upplevt 

negativa erfarenheter r/t sin 

identitet. 54 % behövde 

undervisa personalen. 

Medel 

Bjorkman & 

Malterud 

2009, Norge 

Undersöka 

lesbiska 

kvinnors 

upplevelser 

av hälso- och 

sjukvården. 

Kvalitativ  121 Frågeformulär 

 

Analy: 

Systermatic text 

condensation 

En majoritet hade haft positiva 

möten. Patienter antogs vara 

heterosexuella och var därmed 

tvungna att aktivt välja om de 

skulle komma ut eller inte. 

Några terapeuter hade abrupt 

avslutat behandlingen när de 

fick reda på att de var lesbiska. 

Det fanns attityder som 

pekade på att personal tyckte 

att homosexualitet var något 

som var orsaken till deras 

psykiska ohälsa.  En del 

personal ansåg att 

homosexualitet var något 

patologiskt. Personalen hade 

dålig kunskap om sexuellt 

överförbara sjukdomar bland 

lesbiska.  

Medel 

Bradford, 

Reisner, 

Honnold & 

Xavier 2013, 

USA Virginia 

Undersöka 

prevalensen 

för 

diskriminerin

g av 

transpersoner 

inom vård, 

arbete & hem.  

 

Kvantitati

v  

Tvärsnitts-

studie 

387(/37) Frågeformulär 

 

Analys: 

SAS(statistiskt 

program för att 

fastställa 

signifikans), 

clustering 

analys. 

43 % (n350) var öppna med sin 

identitet., 20 % kände att de 

behövde utbilda personalen 

Medel 



 

34 

 

Forts. Bilaga 2. Tabell 1. Inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamlin

g / Analys 

Huvudresultat Kvalitet  

Burke Sharek, 

McCann, 

Sheerin, 

Glacken & 

Higgins 2014 

Ireland 

Att kartlägga 

äldre HBT- 

personers 

användande, 

erfarenheter 

av och 

farhågor när 

det gäller att 

tillgå hälso- 

och sjukvård.  

Mixad Kvantitati

v 144 

Kvalitativ 

36 

Frågeformulär

(kvant.) 

Intervju (kval.)  

Kvant: 

Deskriptiv 

statistik och 

cross-

tabulation 

Kval: 

Kodning, 

indelning i 

teman och 

kategorier. 

En majoritet av deltagarna 

berättade att de hade blivit bra 

bemött. Deltagare de var 

rädda för vilken reaktion de 

skulle få. När de var öppna 

med sin sexuella läggning eller 

könsidentitet. När personal 

var heteronormativa svårare 

för människor att komma ut. 

Det fanns en akut brist på 

kunskap när det gäller trans-

frågor. 

47 % (n 130) var öppen i mötet 

med vårdpersonal. 22 % var 

rädda för negativa reaktioner.  

Hög  

Dahl 

Spidsberg 

2007, Norge 

Beskriva 

upplevelser av 

mödravård 

bland lesbiska 

par.  

 

Kvalitativ 

Fenomenol

ogisk 

hermenuts

ik 

6 par  Intervjuer  

Analys: 

Fenomenologi

sk 

hermeneutisk 

Att vara öppen sågs av många 

som något politiskt. En del 

tyckte att det var tröttsamt att 

behöva komma ut gång på 

gång. Deltagare letade i vissa 

fall efter toleranta kliniker.  

Hög   

Dutton, 

Koenig & 

Fennie 2008, 

USA 

 

Att undersöka 

transmäns 

personliga 

erfarenheter 

av 

gynekologisk 

vård. 

Kvalitativ  

Fenomenol

ogisk  

6 Intervju med 

öppna och 

stängda frågor 

 

Analys: 

Fenomenologi

skt  

Att komma ut upplevdes som 
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de kom ut var mer benägna att 

komma ut vid nästa vårdtillfälle. 

Deltagarna blev antogs vara 

heterosexuella. Negativa 

erfarenheter inom mödravården 

framkom. Deltagare sökte aktivt 

efter toleranta kliniker.  

 

Medel 

O'bryne & 

Watts, 2013 

Kannada 

Att utforska 

homosexuella 

mäns 

erfarenheter 

av stigma 

Kvalitativ 8 Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Homosexuella män antogs ha 

sexuellt överförbara sjukdomar.  

Medel 

Quinn et. Al, 

2015 USA, 

Florida.  

 

Utforska 

attityder, 

hälsokunskap 

och 

upplevelser 

av vården och 

bemötande 

bland HBTQ 

personer. 

Mixad Kvantitati

v  632 

Kvalitativ  

289 

Web- baserad 

undersökning 

Analys: 

Kvant: 

deskriptiv 

statistik, 

apropriate 

parameriv, 

non-parametic 

test 

Kval: 

Innehållsanaly

s 

Deltagare önskade en 

inkluderande miljö med ett 

inkluderande språk och ”equality 

signs” i väntrum och formulär. 9-

13,5 % var rädda för negativa 

reaktioner och 10,5-14,7 % hade 

fått negativa reaktioner när de 

kom ut. 

Medel 

Röhndal, 

2009 Sverige 

Beskriva vad 

lesbiska och 

homosexuella 

har att säga om 

sjukvården, 

som patienter 

och som 

partners  

 

Kvalitativ 

explorativ 

och 

deskriptiv  

57(/30) Semistrukture

rade intervjuer 

 

Analys: 

Analys i fem 

steg, 

kategorier och 

underkategori

er fanns. 

En majoritet upplevde ett bra 

bemötande. Deltagare var 

osäkra på vilken reaktion de 

skulle få när de kom ut. 

Samkönade par blev inte alltid 

bra bemötta. Deltagare 

funderade på om personalens 

bemötande var relaterat till 

deltagarnas sexualitet eller om 

det handlade om personalens 

personlighet.  

Hög  
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Forts. Bilaga 2. Tabell 1. Inkluderade artiklar i resultatet 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamlin

g 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet  

Shires & 

Jaffee, 2015 

USA 

Undersöka 

om 

könsidentitet 

bland trans 

män(FTM) är 

kopplat till 

erfarenheter 

av 

diskriminerin

g på 

läkarmottagni

ng och 

sjukhus. 

Kvantitati

v 

 

1776(/65) Web-baserad 

undersökning. 

 

Analys: 

Deskriptiv 

statistik, chi- 

square test.  

41,8 % rapporterade att de blev 

diskriminerade på 

läkarmottagning eller på sjukhus. 

Personer som tillhörde fler en 

minoritetsgrupp var blev i högre 

utsträckning diskriminerade. 

 

Medel  

von 

Vogelsang, 

Milton, 

Ericsson & 

Strömberg 

2016, Sverige 

Beskriva 

transsexuella 

personers 

erfarenheter 

av möten med 

hälso- och 

sjukvårdperso

nal under 

könskorrigera

nde 

behandling  

 

Kvalitativ 

Deskriptiv  

6 Semi- 

strukturerade 

intervjuer.  

 

Analys: 

Innehållsanaly

s 

Personalen har makt i 

utredningen att neka eller 

bekräfta patientens behov av 

vård. Deltagarna ofta fick sin 

könsidentitet ifrågasatt och 

berättade om normativa 

antaganden om vilket kön 

personen har. Personalen 

beskrevs ha en varierande 

mängd kunskap om 

transspecifik vård. Det som 

deltagarna upplevde som 

positivt var när personalen var 

professionella, och fokuserade 

på det som var relevant och inte 

överdrivet fokus på deras 

transidentitet.  

 

Hög  
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Bilaga 3. Matris 1. Artiklar som ingår under respektive rubrik. 

Författare Design, 
deltagarnas 

sexualitet och 
eller identitet  

Upplevelser av 
vårdpersonalens 

attityder 

Öppenhet Normer och 
normativitet 

Hälso-och 
sjukvårdens 
tilgänghet 

Personalen
s 

kunskapsni
vå  

Bauer et al., 2014   2.* T* x   x x 

Bjorkman & Malterud, 2009 1.* L* x x x x x 

Bradford et al., 2013 2. T x x x  x 

Burke Sharek et al., 2014 3.* L G*B*T  x x   x 

Dahl Spidsberg 2007 1. L x x  x x 

Dutton et al., 2008 1. T    x x   

Jaffe et al., 2016 2. T    x x 

Lee et al.,. 2010 1. L x     

Lindroth, 2016  1. T  x x x x x 

Macapagal et al., 2016 2. L G B T x x  x  

McCann & Sharek 2014 3. L G B T  x x x x x 

Munson & Cook, 2016 1. L B x x x x  

Quinn et. Al, 2015  3. L G B T Q*   x x   

Röhndal, 2009  1. L G x x    

Shires & Jaffee, 2015  2. T x x  x  

von Vogelsang et al., 2016 1. T x  x x x 

O'Bryne & Watts 2013 1. G x x  x x 

*1 kvalitativ design, 2 kvantitativ design, 3 mixad design, L lesbisk, G homosexuell man, B Bisexuell,T transperson, Q 

queerperson  
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Bilaga 4. Figur 5. Formulär för kvalitetsgranskning av artiklar, utformad enligt 

Friberg 

Granskning kvalitativa artiklar 

Titel:  

Bedömning: 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur 

är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

Hur är dessa i så fall formulerade? 

 

Finns det några omvårdnadsvetenskaplig 

teorigrund? 

 

Är syftet klart formulerat?  

Hur är metoden beskriven?  

Hur är undersökningspersonerna beskrivna 

eller situationerna beskrivna? 

 

Hur har data analyserats? 

 

 

Hur hänger metod och teoretiska 

utgångspunkter ihop? 

 

Vad visar resultatet?  

Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

Hur argumenterar författarna?  

Förs det några etiska resonemang?  

Finns det metoddiskussion? 

Hur diskuteras metoden? 

 

Svarar resultatet på syftet?  

 

Granskning kvantitativa artiklar 

Titel: 

Bedömning:  

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur 

är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

Hur är dessa i så fall formulerade? 

 

Finns någon omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

 

Är syftet klart formulerat?  



 

40 

 

Hur är metoden beskriven?  

Hur har urvalet gjorts?  

Hur har data analyserats?  

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter 

ihop? 

 

Vad visar resultatet  

Vilka argument förs fram?  

Förs det några etiska resonemang?  

Finns en metoddiskussion?  

Finns en återkoppling till de teoretiska 

antagandena? 

 

Svarar resultatet på syftet?  

 


