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Abstrakt
Bakgrund: I ett samhälle där heteronormativiteten är en norm kan 
homosexuella personer vara mer eller mindre öppna med sin sexuella läggning 
och negativa erfarenheter av tidigare vård kan leda till att vård söks i mindre 
utsträckning. Syfte: Syftet var att belysa attityder i sjukvården gentemot 
homosexuella, bisexuella och transpersoner. Metod: En systematisk 
litteraturstudie gjordes som inkluderade 15 vetenskapliga artiklar. Materialet 
har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier och fem 
subkategorier identifierades. Kategorier: Bemötande, Kommunikation samt 
Kunskap. SubKategorier: Vårdpersonalens attityder, Vårdstudenternas  
attityder, Patienternas attityder, Att våga berätta om sin sexualitet samt 
Utbildning.  Resultatet visar att god kunskap om homosexuella, bisexuella och 
transpersoner inverkar positivt på vårdpersonalens attityder gentemot dessa 
personer. Resultatet belyser även vikten av god, icke-heteronormativ 
kommunikation i vården. Diskussion: Att ge vårdpersonal och vårdstudenter 
utbildning om hur homosexuella, bisexuella och transpersoner lever sina liv 
samt att ge dem erfarenhet av möten med dessa patienter kan leda till ett bättre 
bemötande, minskade negativa attityder samt en mer holistisk vård. Slutsats: 
Negativa attityder gentemot homosexuella, bisexuella samt transpersoner hos 
vårdpersonal leder till att de riskerar att få en sämre vård än heterosexuella 
patienter.
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Bakgrund 

Kombinationen av sexuell identifikation, sexuella känslor och sexuellt beteende 

leder till den sexuella läggningen (Trettin, Moses-Kolko & Wisner, 2006).

En definition som används för homosexualitet är: ”En homosexuell är en person, 

som mer eller mindre kroniskt har sin könsdrift riktad mot, och sina sexuella 

reaktioner inför, medlemmar av det egna könet och söker att tillfredställa denna 

drift i övervägande grad tillsammans med personer av sitt eget kön” (Carlsson, 

2000, s. 26). En person som är bisexuell är sexuellt och/eller emotionellt 

intresserad av både kvinnor och män (Andersson & Sjödin, 2006, s. 14). 

Transpersoner är ett samlingsnamn för personer som ifrågasätter sin egen 

könstillhörighet (Jansson & Jacobson, 2006, s. 8). Transvestiter, transsexuella, 

intersexuella, drag kings och drag queens går in under benämningen 

transpersoner. Transvestiter går ibland in i en annan könsroll med hjälp av kläder 

och attribut, transexuella upplever sin kropp som ”fel”, intersexuella föds med ett 

könsorgan som inte ser ut som den ”vanliga” pojkens eller flickans könsorgan. 

Drag kings och queens klär sig i det motsatta könets kläder för att tänja på gränser 

och roa sig med könsrollerna. Ibland används även Queer som ett alternativt 

identitetsbegrepp som innebär att identifiera sig utanför normen gällande 

könsidentitet och sexualitet (Andersson & Sjödin, 2006, s. 14-17).

Det finns flera förklaringar till ordet diskriminering, en förklaring är att en person 

utan godtagbart skäl behandlar en person sämre än vad den behandlar andra. 

Diskriminering innebär alltså att missgynna eller särbehandla. De bakomliggande 

skälen till diskriminering har ofta sitt upphov i en tro att människor kan delas upp 

i avskilda grupper efter något kriterium, åsikten att vissa grupper är underlägsna 

och mindre naturliga än andra eller uppfattningen att den överlägsna/naturliga 

gruppen ska regera över den underlägsna/onaturliga gruppen (Widegren & 

Ytterberg, 1995, s. 11-12). 

Attityder innehåller komponenterna kognition, emotion och beteende. 

Kognitionen representerar tankar, emotionen representerar känslor och beteendet 

representerar intentionen att agera. En person kan ha både positiva och negativa 
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attityder gentemot homosexuella. Denna kan ha positiva kunskaper men negativa 

känslor gentemot homosexualitet vilket leder till att personen kan agera olika i 

olika situationer (Röndahl, 2004a, s. 5-6). 

Heteronormativitet betyder att heterosexualitet ses som en universell norm och 

individer och samhället behandlar människor som heterosexuella till dess att de 

gör eller säger någonting som tyder på motsatsen (Röndahl, 2004a, s. 5). I ett 

samhälle där heterosexualiteten är en norm kan homosexuella personer behöva 

berätta om sin sexuella läggning i olika situationer och att komma ut med sin 

sexuella läggning är en process som pågår hela livet. Hur öppen personen är med 

sin sexuella läggning kan också variera från en situation till en annan (Röndahl, 

2004b, s. 6). 

En definition av homofobi är att det är en rädsla för, en avsky mot eller en 

diskriminering av personer med en homosexuell läggning (Röndahl, 2004b, s. 8). 

Homosexuella patienters negativa erfarenheter av vården och rädslan för att bli 

negativt bemött kan skapa en misstro till vården vilket kan leda till att patienterna 

undviker hälsokontroller och avvaktar med att söka vård. Hur språket används vid 

bemötande med patienter avgör hur acceptans och intolerans kommuniceras och 

då vårdpersonal använder genusneutral terminologi visas en öppenhet för 

samkönade relationer (Röndahl, 2004a, s. 7-9). 

Hälso- och sjukvårdslagens mål är att befolkningen skall ha god hälsa där 

målsättningen är att alla ska få vård på lika villkor. Vården ska bygga på respekt 

för både patientens självbestämmande och integritet (Widegren och Ytterberg, 

1995, s. 51). Denna studie görs för att se hur homosexuella, bisexuella och 

transpersoner (HBT) som söker sjukvård upplever mötet med vården men även 

för att se hur patienters attityder gentemot HBT-personal ser ut. Efter att ha samlat 

in information om detta önskas konkreta förslag på hur vårdpersonal bör bemöta 

patienter uppenbara sig så att inte HBT-personer känner sig kränkta eller uteslutna 

från vården. Förhoppningen är även att de som läser studien ska få större 

förståelse för patientgruppen. 
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Syfte

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa attityder i sjukvården gentemot 

homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Frågeställningar

• Hur upplever berörda patienter vårdpersonalens attityder

• Hur upplever vårdpersonalen attityder hos berörda patienter 

• Hur upplever vårdaren att vårda homosexuella, bisexuella och transpersoner

Metod

Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie. Med hjälp av denna 

metod har författarna identifierat, valt, värderat och analyserat artiklar (Forsberg 

& Wengström, 2008, s. 30-31) som handlar om attityder gentemot HBT-personer 

inom sjukvården. Både kvalitativa och kvantitativa studier ingår i denna 

litteraturstudie. 

Litteratursökning

Databaser som har använts vid sökandet av artiklar är Pubmed och Cinahl. För att 

finna artiklar som stämmer väl överens med denna litteraturstudies syfte användes 

följande MESH-termer: Attitudes of health personnel, Homosexuality och 

Bisexuality. Utöver dessa användes även orden Experience, HBT och GLBT (gay, 

lesbian, bisexual and transgender). För att få ner antalet träffar har författarna 

även använts sig av Limits vid några av sökningarna (Se tabell 1). Endast 

vetenskapliga artiklar som är skrivna på engelska och är publicerade mellan 1998 

och 2008 samt innefattar homosexuella, bisexuella eller transpersoner inkluderas i 

litteraturstudien. Vetenskapliga artiklar som inte svarar mot studiens syfte 

exkluderas.  
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Tabell 1. Tabell över litteratursökning i databaserna Pubmed och Cinahl .

Talet utan parantes är antalet träffar. Talet inom parantes är antalet artiklar som har granskats.  
Talen i kolumnen ”Total” är det totala antalet träffar. (2009-01-30)

Klassificering och värdering av studier

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 14-15) 

och samtliga artiklar, varav fyra är kvalitativa, nio är kvantitativa och två har både 

en kvalitativ och kvantitativ design, har blivit indelad i gruppen deskriptiv studie 

som beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp hos en definierad grupp 

och saknar jämförelsegrupp. De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet 

bedömdes utifrån en tregradig skala som hög, medel eller låg (Se bilaga 4).

Bearbetning

Kvalitetsgranskning är gjord och materialet har bearbetats i tre steg, fas 1, fas 2 

och fas 3 enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s. 15-16). 
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Sökord Limits vid sökning i Pubmed Pubmed Cinahl Total

Attitudes of health personnel 84103 4783 89103

Homosexual* 20653 3690 24343

Bisexual* 3901 908 4809

GLBT or HBT 292 131 423

Experience 308800 57988 367190

Attitudes of health personnel AND 
homosexual* OR GLBT

Published in the last 10 years, 
English

186 
(21)

191 377

Attitudes of health personnel AND 
bisexual* OR GLBT

93 (5) 135 228

Attitudes of health personnel AND 
homosexual* OR GLBT AND 
experience

Published in the last 10 years, 
English

23 (4) 57 (2) 80

Attitudes of health personnel AND 
bisexual* OR GLBT AND experience

31 (1) 16 47



Fas 1

Studier har sökts i databaserna Pubmed och Cinahl utifrån olika sökord (Se tabell 

1). En första bedömning gjordes av 390 titlar och abstrakt. Dessa lästes, av två 

oberoende bedömare, med hänsyn till studiens syfte. Efter den första 

granskningen gick 33 artiklar vidare till fas 2. 

Fas 2

33 relevanta artiklar granskades utifrån sida ett i granskningsmallen (Se bilaga 1) 

av två oberoende bedömare. För att en artikel skulle gå vidare till fas tre krävdes 

att den handlade om homosexuella, bisexuella eller transpersoner, att de handlade 

om attityder samt sjukvård. Ett krav för att artikeln skulle ges en vidare 

bedömning var även att det var en originalstudie. Efter granskningen uteslöts 15 

stycken artiklar (Se bilaga 2).

Fas 3

En kvalitetsbedömning och värdering av de 18 återstående studierna gjordes 

utifrån sida två-tre i granskningsmallen (Se bilaga 1), även den av två oberoende 

bedömare. Efter granskningen uteslöts ytterligare tre stycken artiklar (Se bilaga 

2). Kvar återstod 15 artiklar som innefattades av inklusionskriterierna och 

kvalitetskriterierna för studien och därmed inkluderades i studien (Se bilaga 3).  

Analys

Med hjälp av en analys kan forskaren på ett systematiskt och stegvist sätt 

klassificera data för att lättare kunna identifiera kategorier och att kunna göra 

stora mängder data förståeliga samt minska volymen av information. På detta vis 

ska kärnan i resultatet kunna kommuniceras och presenteras (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 149-151). Efter granskningen kvarstod 15 artiklar som 

författarna sedan läste igenom ett flertal gånger för att identifiera huvudfynden. 

Utifrån huvudfynden har subkategorier identifieras. När alla artiklarna granskats 

skapades kategorier utifrån de olika subkategorierna som identifierades. Detta 

resulterade i tre kategorier (huvudområden) vilka var bemötande, kommunikation 

och kunskap samt fem subkategorier vilka var vårdpersonalens attityder, 

vårdstudenternas attityder, patienternas attityder, att våga berätta om sin sexualitet 
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och utbildning (Se tabell 2). Bilaga fem visar exempel över hur stegen i analysen 

har genomförts.

Tabell 2. Subkategorier och kategorier som skapades under analysprocessen.

Subkategori Kategori
Vårdstudenternas attityder Bemötande
Vårdpersonalens attityder
Patienternas attityder
Våga berätta om sin sexualitet Kommunikation
Utbildning Kunskap

Etiska aspekter

Etiska överväganden bör göras vid systematiska litteraturstudier (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 77). I detta fall anses en ansökan om granskning hos en etisk 

kommitté ej nödvändig då det är en litteraturstudie. Alla artiklar som inkluderats i 

studien är redovisade (Se bilaga 3) och alla resultat har redovisats oavsett om de 

stödjer författarnas åsikter eller ej. Endast artiklar med någon form av etisk 

granskning eller etisk diskussion är inkluderade i studien. Även de exkluderade 

artiklarna har redovisats och orsak till exklution har angivits (Se bilaga 2). 

Resultat
Resultatet omfattar 15 artiklar varav fyra är kvalitativa, nio är kvantitativa och två 

har både en kvalitativ och kvantitativ design. Av dessa var tio av hög kvalitet, fyra 

av medelkvalitet och en av låg kvalitet. Artiklarnas kvalitet och design redovisas i 

bilaga 3. Fyra av studierna är gjorda i Sverige, tre i USA, två i Kanada, två i 

Taiwan, en i Storbritannien, en i Nya Zeeland, en i Norge och en i Puerto Rico. 

Vid en genomgång av artiklarna har tre kategorier (huvudområden) identifierats 

vilka är, Bemötande, Kommunikation samt Kunskap. Under kategorin Bemötande 

har tre subkategorier identifierats vilka är Vårdpersonalens attityder, 

Vårdstudenternas attityder samt Patienternas attityder. Under kategorin 

Kommunikation har en subkategori identifierats vilket är Att våga berätta om sin 

sexualitet. Under kategorin Kunskap har en subkategori identifierats viket är 

Utbildning. Flera av artiklarna är presenterade under fler än en kategori. 
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Bemötande

Många av de granskade artiklarna beskriver olika typer av attityder som patienter 

kan ha gentemot vårdpersonal som är HBT-personer, samt attityder som 

vårdpersonal och studenter kan ha gentemot HBT-patienter. Resultaten under 

denna kategori beskrivs utifrån elva artiklar varav åtta artiklar är kvantitativa, två 

artiklar är kvalitativa och en har både en kvantitativ och kvalitativ ansats. Av 

dessa var åtta artiklar av hög kvalitet och tre av medelkvalitet. 

Av de 2269 patienterna i Neville och Henricksons (2006) studie, som fick svara 

på hur viktig sjukvårdspersonalens attityder till olika sexuella läggningar var på 

en sjugradig skala där ett var väldigt oviktig och sju var väldigt viktig, svarade 

både männen och kvinnorna att attityder var viktiga men kvinnorna hade ett högre 

medeltal (5,41) än männen (5,12). De som var under 40 år hade ett högre medeltal 

(5,46) än de som var över 40 år (5,07). Fler män (42,6%) än kvinnor (27,9%) sa 

att sjukvårdspersonalens attityder påverkade deras vård på ett positivt sätt men 

många av patienterna, 67,1 procent av kvinnorna och 55 procent av männen, sa att 

det inte påverkade deras vård på något sätt. Röndahl, Innala och Carlsson (2004b) 

skriver att åtta procent av vårdspersonalen och vårdstudenterna i deras studie 

uttryckte väldigt negativa attityder gentemot homosexuella personer. 

Röndahl, Innala och Carlsson (2004a) har jämfört attityder hos vårdpersonal och 

vårdstudenter av icke-svensk bakgrund med vårdpersonal och vårdstudenter av 

svensk bakgrund och de fann att de med annan etnisk bakgrund visade mer 

homofobisk ilska och homofobisk skuld. 

Vårdpersonalens attityder

Röndahl et al. (2004b) har i sin studie låtit vårdpersonal uppge dess inställning till 

homosexuella och av de 224 som svarat uppgav 7,6 procent att de hade en negativ 

inställning till homosexuella, 29,9 procent uppgav att de hade en neutral 

inställning till homosexuella och 62,5 procent uppgav att de hade en positiv 

inställning till homosexuella.

Burch (2008) gjorde en undersökning på en avdelning för patienter med någon 

form av ryggmärgsskada och 44 procent av de 50 tillfrågade sjuksköterskorna 
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visade full respekt för HBT-patienter och 40 procent visade viss respekt gentemot 

dessa patienter. 

Majoriteten av deltagarna, som bestod av sjuksköterskor, undersköterskor, 

sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter, i Röndahl, Innala och 

Carlssons (2003) studie hade en empatisk attityd gentemot homosexuella HIV-

positiva patienter. 

Sjuksköterskor som har vänner eller anhöriga med en homosexuell läggning, en 

kandidat- eller magisterexamen eller som har givit vård till homosexuella 

patienter visar generellt en positiv attityd till homosexualitet (Yen et al., 2007). 

Hou et al. (2006) beskriver att psykiatrisjuksköterskor med en kandidat- eller 

magisterexamen, som har en hög kunskap om homosexualitet eller som har 

homosexuella vänner eller anhöriga visade även de en generellt positiv inställning 

till homosexualitet och hade höga intentioner att vårda homosexuella patienter. 

Ju mer negativa attityder en sjuksköterska har gentemot homosexualitet, desto 

lägre är dennes intention att vårda homosexuella patienter. Sjuksköterskor som 

hade jobbat en längre period, titulerade sig som absolut heterosexuella och var 

religiösa visade generellt negativa attityder till homosexualitet (Yen et al., 2007). 

Enligt Röndahl et al. (2004a) skulle 21 av 57 (36%) av vårdpersonalen avstå från 

att vårda homosexuella patienter om de hade chansen. Majoriteten av patienterna i 

Schilder et al. (2001) studie rapporterade om homofobi bland sjukvårdspersonal. 

Vårdpersonal på landsbygds- och förortsområden betraktades som mer homofoba 

och fientliga mot HBT-patienter än vårdpersonal i städer och tätortsområden. Av 

sjukvårdspersonalen som deltog i Hinchliff, Gott och Galenas (2005) studie hade 

en minoritet av deltagarna en negativ föreställning om homosexualitet. De som 

hade en negativ föreställning om homosexualitet menade att deras obehag eller 

avsmak kom från olika trosuppfattningar eller distanserande från homosexuella 

sexakter.

Vårdstudenternas attityder

Av de 248 vårdstudenterna som deltog i Sanchez, Rabatin, Sanchez, Hubbard och 

Kalets (2006) studie hade 91,5 procent mött en HBT-person minst en gång under 
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deras vårdutbildning. Av de 227 vårdstudenterna som hade mött en HBT-person 

någon gång under vårdutbildningen kände sig 72 procent bekväma eller ganska 

bekväma vid vård av HBT-patienter, 74 procent undvek sällan eller aldrig frågor 

gällande sexuellt beteende, 49 procent frågade alltid eller ofta om patienten hade 

en partner, 18 procent frågade alltid eller ofta om patienten hade barn och 81 

procent frågade aldrig eller sällan om patientens tillåtelse då denne skulle 

dokumentera patientens sexuella historia i journalen. Majoriteten av de som träffat 

HBT-personer i privatlivet kände sig bekväma med att ge vård till HBT-personer. 

Studenter som träffat ett större antal HBT-personer i vården visade positivare 

attityder till den gruppen patienter än de som träffat ett mindre antal HBT-

personer. I Röndahl et al. (2004a) studie kände sjuksköterske- och 

undersköterskestudenterna ett större behag, än sjuksköterskor och 

undersköterskor, gentemot homosexuella personer och av dessa studenter var det 

15 av 165 (9%) som skulle avstå från att vårda homosexuella patienter om de fick 

chansen.

Undersköterskestudenterna visade större homofobisk ilska och homofobisk skuld 

än sjuksköterskor, undersköterskor och sjuksköterskestudenter (Röndahl et al., 

2004a). I Röndahl et al. (2003) studie framgår det att undersköterskestudenter har 

en tendens till mindre positiva attityder till homosexuella HIV-positiva patienter 

än sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. 

Patienternas attityder

Den totala prevalensen på diskriminering på grund av sexuell läggning i Druzin, 

Shrier, Yacowar och Rossignols (1998) studie var 11,8 procent (41 personer). 

Frågan varför patienten skulle vägra träffa en homosexuell eller bisexuell läkare 

ställdes till de 41 patienter som svarat att de inte skulle vilja träffa en homosexuell 

eller bisexuell läkare och de fick möjlighet att ge flera orsaker till detta. 

Anledningen var för 56 procent av de 41 patienterna att det var rädda för att 

läkaren skulle vara allmänt inkompetent, 17 procent sa att det berodde på en 

rädsla över att läkaren inte skulle förstå deras livsstil, till exempel familjära frågor 

och sexuella behov, fem procent var rädda över att ses som ett sexuellt objekt, tio 

procent var rädda över att bli sexuellt ofredade, tio procent sa att orsaken var 

rädsla över att få AIDS eller annan sexuellt överförbar sjukdom och 76 procent 
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nämnde också andra orsaker, till exempel att patienten kände sig obekväm med 

homosexuella personer, att homosexuella läkare var bisarra eller onormala, att det 

hade att göra med patientens uppfostran, tron att homosexuella läkare är ett hot 

mot barnen samt att patienten kände ett ogillande mot homosexuella personer.

Kommunikation

Kommunikation har stor betydelse i mötet mellan människor. Att ha ett 

inbjudande bemötande som bjuder in till god och öppen kommunikation är 

betydelsefullt i vården. Att berätta om sin sexuella läggning för sjukvårdspersonal 

är inte en självklarhet för alla HBT-patienter och det är inte heller en självklarhet 

att sjukvårdspersonalen har med detta att göra. Resultatet under denna kategori 

beskrivs utifrån sju artiklar varav fyra är kvalitativa, två är kvantitativa och en har 

både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Av dessa var tre av hög kvalitet, tre av 

medelkvalitet och en av låg kvalitet.

Människor förväntas vara heterosexuella tills de gör eller säger någonting som 

tyder på motsatsen vilket kan leda till att homosexuella personer kan välja att 

dölja sin sexualitet av rädsla att drabbas av människors eventuella negativa 

attityder vilket kan vara en konsekvens av heteronormativiteten som råder 

(Röndahl et al., 2006). Det har visat sig att homosexuella patienter som tidigare 

blivit bemötta på ett homofobiskt sätt av heterosexuell sjukvårdspersonal 

uppsöker homosexuell sjukvårdspersonal vid nästa möte med vården då de ansåg 

att den homosexuella personalen hade mer förståelse för deras sexuella identitet 

(Schilder et al., 2001). Vissa ungdomar i Ginsburgs et al. (2002) studie sade att de 

skulle ha lättare att prata om vad som händer i deras liv om de hade en 

homosexuell vårdare. Andra menar att endast homosexuella vårdare kan se frågor 

ur deras perspektiv.

Neville och Henrickson (2006) skriver att 83,2 procent av de kvinnliga patienterna 

och 65,8 procent av de manliga patienterna rapporterade då sjukvårdspersonal ofta 

eller alltid tog för givet att de var heterosexuella. Av de som var under 40 år var 

det 76,2 procent av patienterna som sa att sjukvårdspersonalen ofta eller alltid tog 

för givet att de var heterosexuella. Av de som var över 40 år var siffran 70,9 
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procent. Patienterna i Bjorkman och Malteruds (2007) studie och i Röndahls et al. 

(2006) studie belyser vikten av att inte vårdpersonal ska ta för givet att alla 

patienter är heterosexuella utan att de ska tänka på att alla patienter de möter kan 

leva i ett samkönat förhållande. 

Schilder et al. (2001) skriver i sin studie att en persons biologiska kön, 

könsidentitet, den sexuella läggningen och de sociala könsrollerna är komponenter 

som formar den sexuella identiteten. Att som manlig transperson ses som kvinna i 

sjukvården är en viktig komponent för transpersoner då deras könsroll och 

könsidentitet blir bekräftad. Brist på förståelse för dessa komponenter kan det leda 

till förvirring av könsidentiteten hos transpersonerna. 

Nästan hälften av de 22 läkarna som deltog i Hinchliffs et al. (2005) studie trodde 

att de kunde utgöra ett hinder för att diskutera sexuella frågor under samråd med 

en HBT-patient. Detta kan ha ett samband med läkarens brist på kunskap om det 

homosexuella samlaget och attityden mot samkönade relationer. Svårigheten med 

att ställa sexuella frågor till patienter som är homosexuella berodde på den 

personliga känslan till homosexuella personer men förvärrades även av andra 

faktorer som inte heller är ovanliga vid samtal om sex med heterosexuella 

patienter såsom känsla av blyghet, osäkerhet och oviljan att tränga sig på. Röndahl 

et al. (2006) beskriver också hur personal som patienter möter har en rädsla över 

att möta homosexuella patienter på fel sätt och att denna rädsla leder till osäkerhet 

hos både personal och patient vilket i sin tur kan påverka kommunikationen på ett 

negativt sätt. 

Att våga berätta om sin sexualitet

Ginsburg et al. (2002) visar att ungdomar som är mer bekväma med allmänhetens 

medvetenhet om sin sexuella läggning trodde att läkaren kunde ge en bättre vård 

om även denne visste om den sexuella läggningen medan mer hemlighetsfulla 

ungdomar tenderade att mena på att läkarens vetskap om den sexuella läggningen 

var irrelevant. Ungdomarna var helt överens om att de skulle ha lättare att delge 

läkaren alla privata uppgifter om de litade på att läkaren skulle hålla uppgifterna 

konfidentiella. De berättade att läkar- patientförhållandet blir lidande om läkaren 

reagerar negativt då de avslöjar sin sexualitet. Patienter i Bjorkman och Malteruds 
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(2007) studie ansåg att det kan vara medicinskt relevant att avslöja sin sexuella 

läggning för vårdpersonalen då det kan generera en känsla av att ses som en hel 

människa. Schilder et al. (2001) beskriver dock att homosexuella patienter kan 

låta bli att avslöja sin sexuella läggning av oro att bli kategoriserade eller 

utesluten vid möte med vården. En annan orsak att inte delge vårdpersonal sin 

sexuella läggning beskrivs i Bjorkman och Malteruds (2007) studie var att 

patienten känner en oro att ses som homosexuell på ett präglat eller 

oproportionerligt sätt beroende på vårdpersonalens syn på homosexualitet. Polek, 

Hardie och Crowley (2008) skriver i sin studie, där det inte ingick några 

heterosexuella patienter, att hur patienten själv identifierar sin sexuella läggning 

hade betydelse för huruvida de valde att delge vårdpersonalen denna information. 

Ju mer patientens sexuella läggning närmade sig den heterosexuella läggningen, 

desto mindre troligt var det att patienten delgav vårdpersonalen informationen. 

Resultatet indikerar med andra ord att det är mindre troligt att bisexuella patienter 

delger vårdpersonalen information om dess sexuella läggning än homosexuella 

patienter.

I en studie av Neville och Henrickson (2006) var det fler kvinnor (71,7%) än män 

(64,7%) och fler av de som var över 40 år (75,5%) än de som var under 40 år 

(61,2%) som hade berättat för sjukvårdspersonalen om deras sexuella identitet. 

Det var fler av de som var över 40 år (85,1%) än de som var under 40 år (77,8%) 

som berättade att sjukvårdspersonalen var fullt bekväma med dennes sexuella 

identitet. Det var fler kvinnor (11,4%) än män (6,1%) som rapporterade att deras 

sjukvårdspersonal hade blivit obekväma då denne avslöjade sin sexuella identitet.

Kunskap

Att ha god kunskap om homosexualitet har visat sig ha betydelse i bemötandet av 

HBT-personer vilket resultatet under denna kategori visar. Resultatet beskrivs 

utifrån nio artiklar varav fyra stycken är kvantitativa, tre stycken är kvalitativa och 

två stycken har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Av dessa var sju av hög 

kvalitet och två av medelkvalitet. 

Av de 212 sjuksköterskorna som, i Röndahls et al. (2004b) studie svarade på 
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frågan om vad de trodde var orsaken till att en person är homosexuell svarade 58 

procent att de trodde att det är medfött, 35 procent trodde att det är någonting man 

erhåller efter födseln och sju procent trodde att det finns en annan orsak till 

homosexualitet än de två förstnämnda orsakerna. Personer som tror att 

homosexualitet är medfött har visat mindre tecken på homofobi än personer som 

tror att homosexuella personer har erhållit sin sexualitet efter födseln. 

Röndahl et al. (2006) skriver att vissa patienter tycker att det råder en stor 

kunskapsbrist i samhället och vården kring hur homosexuella personer lever deras 

liv och hur heteronormativiteten påverkar deras välbefinnande. I Sanchezs et al. 

(2006) studie och i en studie av Hou et al. (2006) framgår det att kunskap om 

homosexualitet har en positiv korrelation med positiva attityder gentemot 

homosexuella personer. I en studie av Yen et al. (2007) förknippas dock inte 

kunskap om homosexualitet med attityder gentemot homosexuella. Burch (2008) 

visar i sin studie att 79 procent av sjukvårdspersonalen aldrig har tänkt på att deras 

patienter kan ha en homosexuell läggning och 68 procent av vårdpersonalen 

visade sig ha låga till genomsnittliga kunskapsnivåer när det gäller att vårda HBT-

patienter. Patienterna i Röndahls et al. (2006) studie trodde att heterosexuella 

personer skulle visa mer medkänsla till homosexuella personer om de fick lära sig 

mer om homosexuella personers vardagsliv. Patienterna ser gärna att det finns 

homosexuell litteratur och annan information om till exempel lokala föreningar 

för HBT-personer i väntrum och i andra vårdmiljöer. De ansåg också att det är 

viktigt att vårdpersonal får möta homo- och bisexuella personer för att eventuellt 

få insikt och förståelse för deras liv.

Utbildning

Läkarna i Hinchliffs et al. (2005) studie ansåg att psykosocial utbildning och 

träning bör ingå i deras utbildning för att hindra eventuella känslor av obehag vid 

samtal om sex med homosexuella patienter. De påpekade att utbildning om 

homosexuella och sexuell hälsa var frånvarande i läkarutbildningen. Även 

homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ) i Ginsburgs et al. 

(2002) studie ansåg att läkarna borde träna på att bemöta personer av sexuell 

minoritet på ett bra sätt i deras utbildning. Framförallt tyckte de att läkare borde 

ha en förståelse för hur den sexuella läggningen kan påverka den emotionella 
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hälsan. Även patienter i Bjorkman och Malteruds (2007) studie belyser vikten av 

läkarens medvetenhet och den depression som kan drabba en person när denne 

blir medveten om sin homosexuella läggning. Patienter som varit med om en 

depression av den anledningen trodde att deras symtom skulle kunnat lindras om 

deras läkare varit medveten om depressionens orsak. 

Diskussion
Resultatet belyser vikten av kunskap om HBT-personer och sedermera vikten av 

utbildning för vårdpersonal om frågor som rör HBT-personer. Resultatet belyser 

även vikten av god, icke-heteronormativ kommunikation i vården. Författarnas 

tolkning av resultatet är att unga personer har större benägenhet att endast se svart 

eller vitt och missa gråskalan. Detta kan leda till att de antingen känner behag 

eller ilska gentemot HBT-personer, medan äldre personer i större utsträckning har 

blandade känslor i mötet med HBT-personer.

Resultatdiskussion

Främjande av fysisk, mental och andlig hälsa hos patienterna är ett av 

vårdpersonalens stora ansvarsområde då det är de som träffar patienterna 

dagligen. Att upprätthålla hälsan hos patienterna är inte bara ett personligt val som 

vårdpersonalen gör och inte heller enbart en plikt som vårdpersonalen har utan det 

är en praxis som vårdpersonalen är etiskt ansvariga att fullfölja (Blackwell, 2008).

Fördomar och diskriminering samt andra frågor som rör homosexualitet som 

tidigare varit dolda under ytan har blivit alltmer öppna i dagens samhälle. Detta 

har lett till att allmänheten har en bättre förståelse för hur homosexuella personer 

lever sina liv. Fler människor ser nu homosexualitet som en naturlig och hälsosam 

variant av människors sexualitet (Röndahl et al., 2004a). Författarna menar att 

pedagogiska insatser som syftar till att ändra allmänhetens uppfattningar gentemot 

homosexualitet skulle vara mer effektivt än att rikta stödet mot oro över sexuellt 

överförbara sjukdomar och sexuella trakasserier för att på så sätt minska 

allmänhetens negativa attityder gentemot homosexuella personer jmf (Druzin et 

al., 1998).

Hur vårdpersonal beter sig gentemot homosexuella personer påverkas av 
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samhällets många tabun, myter och stereotypa reaktioner på sexuell läggning 

(Yen et al., 2007). Vårdpersonal förväntas ha en tolererande syn på alla 

minoritetsgrupper och omvårdnaden i Sverige kräver att alla människor ska få lika 

vård. Trots det är vårdpersonal troligen lika fördomsfulla eller fördomsfria som 

andra människor (Röndahl et al. 2004a). Vårdpersonal tror ofta att de kan ge en 

neutral vård oavsett vad de har för personliga attityder gentemot olika grupper och 

personer men homosexuella personers egna erfarenheter av sjukvården tyder på 

motsatsen (Röndahl et al., 2004b). Vårdpersonalen måste vara medveten om deras 

egna värderingar och attityder gentemot olika sexuella läggningar och integrera 

dem med deras yrkesmässiga värderingar i syfte att förbättra sina praktiska 

färdigheter (Yen et al., 2007; Guthrie, 1999).

Om sjukvårdspersonalen inte antar att alla patienter är heterosexuella, är bekväm 

med att arbeta i ett HBT-samhälle och ger patienten möjlighet att avslöja sin 

sexuella läggning och sitt sexuella beteende så kommer HBT-personer att söka 

vård i större utsträckning, de kommer acceptera den föreslagna behandlingen i 

större utsträckning och de kommer känna sig mer nöjd med vården de fått 

(Neville & Henrickson, 2006). 

Resultatet tyder på ett samband mellan homofobi och vårdpersonals attityder 

gentemot homosexuella patienter jmf (Röndahl et al., 2004b), vilket Burch (2008) 

bekräftar genom att skriva att negativa attityder gentemot personer som 

vårdspersonalen tror är hbt-personer förekommer inom sjukvården. Då 

vårdpersonal med negativa attityder mot homosexuella personer enligt Yen et al. 

(2007) visat mindre intentioner att ge dessa personer vård är det av vikt att 

granska, utmana och ändra negativa attityder hos vårdpersonal gentemot 

homosexuella personer. Röndahl et al. (2004b) tror att många av vårdpersonalen 

har negativa attityder och att de därför har svårt att visa förståelse och lyhördhet 

samt ge vård av samma kvalitet till homosexuella som till heterosexuella 

patienter. Personer som har negativa attityder gentemot homosexuella människor 

är antagligen de som löper störst risk att vara ett hot mot dessa personer. Därför är 

det av stor vikt att understryka att åtta procent av vårdspersonalen och 

vårdstudenterna uttryckte väldigt negativa attityder mot denna grupp.
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Det var 36 procent av vårdpersonalen, enligt Röndahl et al. (2004a), som skulle 

avstå att vårda homosexuella patienter om de fick chansen, trots att många av dem 

hade många års erfarenhet av att arbeta inom vården. Detta kan bero på att 

homosexuella patienter inte alltid delger personalen information om sin sexuella 

läggning och erfarenhet av att vårda homosexuella patienter är känd att vara en 

faktor som har en positiv korrelation med positiva attityder gentemot 

homosexuella. Det kan också, enligt Yen et al. (2007), bero på att äldre 

sjuksköterskor är mer benägna att stödja traditionella könsroller och stereotypa 

uppfattningar om olika sexuella läggningar. Röndahl et al. (2004a) anger att 

individens sociala och moraliska värderingar också kan vara orsak till det stora 

antalet som vill avstå från att vårda homosexuella patienter.

Sjuksköterskestudenterna har visat lite mer positiva attityder mot homosexuella 

patienter än undersköterskor vilket kan förklaras med att de har mer utbildning. 

Det resonemanget stöds även av att undersköterskestudenterna visat minst 

positiva attityder gentemot homosexuella patienter och att licensierade 

sjuksköterskor visat positivare attityder än undersköterskor (Röndahl et al., 

2004b). En annan förklaring till att undersköterskestudenterna visat minst positiva 

attityder gentemot homosexuella patienter kan vara att de oftast är unga och ofta 

inte utvecklat sin egen sexuella identitet. Bristen på erfarenhet av möten med 

homosexuella patienter tros kunna vara en annan anledning till de negativa 

attityderna (Röndahl et al., 2003). Undersköterskestudenter och 

sjuksköterskestudenter visade mer glädje till homosexuella än vad 

sjuksköterskorna och undersköterskorna gjorde. Detta kan återspegla en positiv 

attitydförändring gentemot homosexuella personer under 1990-talet (Röndahl et 

al., 2004a). Resonemanget kring att det skett en attitydförändring hos den yngre 

generationen stöds av att Druzin et al. (1998) skriver att läkare som är 

homosexuella, bisexuella eller transpersoner har anledning att oroa sig över att bli 

diskriminerad men att risken minskar hos läkare som arbetar med yngre patienter. 

Röndahl et al. (2004a) menar att ett resultat som motstrider attitydförändringen 

hos unga är att undersköterskestudenter visade mer homofobisk ilska och 

homofobisk skuld än de övriga grupperna men det kan även bero på att unga har 

en större variation då det kommer till de känslomässiga aspekterna av homofobi 

än de äldre.
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Personer som lever i Sverige med invandrarbakgrund visar högre grad av 

homofobi än personer med svensk bakgrund (Röndahl et al., 2004a). Med den 

vetskapen kan homosexuella invandrare vara mindre öppna med sin homosexuella 

läggning inför sina ursprungliga landsmän än inför svenskar jmf (Forsberg, 

Jakobsen & Smirthwaite, 2006, s. 19) och det är en aspekt som vårdpersonal bör 

tänka på då invandrare söker sjukvård.

Sexualitet kommer endast diskuteras då miljön tillåter detta. Det måste finnas 

ställen där vårdpersonal och patienten kan diskutera sexualitet utan rädsla att bli 

avbruten eller att någon ska höra. Möjligheten att ge en mer holistisk vård borde 

inte enbart öka patientens självförtroende utan även vårdpersonalens (Guthrie, 

1999). 

Det finns enligt Bjorkman och Malterud (2007) flera anledningar för 

homosexuella patienter att avslöja sin sexuella läggning för vårdpersonal. Det kan 

vara för att kunna förklara omständigheter kring vissa medicinska problem, det 

kan gälla ett läkarbesök för att få sjukskriva sig eller få sömnmedicin vid en 

separation med dess samkönade partner, patienten kan vilja få läkaren att meddela 

partnern om en allvarlig sjukdom och läkaren kan vilja vara medveten om vilket 

stöd och vilka bördor patienten har då denne har fått en handikappande sjukdom.

Forsberg et al. (2005, s. 18) beskriver att homosexuella ofta väljer vilka som ska 

få känna till deras sexuella läggning och att detta val sker efter en bedömning av 

den möjliga reaktionen. Enligt Bjorkman och Malterud (2007) kan skälen till att 

inte avslöja sin sexuella läggning vara rädslan över att få en negativ reaktion eller 

försämrad sjukvård, att man är singel, att det uppfattas som privat eller att det inte 

uppfattas vara relevant. Ginsburg (2002) skriver att många patienter måste känna 

att deras vårdgivare verkligen förstår och bryr sig om deras hälsa innan de kan 

avslöja sin sexuella läggning. Hinchliff et al. (2005) menar att vårdpersonal som 

aktivt visar att de inte diskriminerar olika grupper av människor samtidigt som de 

ställer frågor som inte är heteronormativa kan få patienter som varit tveksamma 

till att lämna ut uppgifter om sin sexuella läggning att ändå välja att göra det 

vilket kan gynna dennes vård. Forsberg et al. (2005, s. 18) menar att de personer 
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som är mest negativa till homosexualitet har minst chans att få veta om att de 

känner eller överhuvudtaget kommer i kontakt med homosexuella.

Vårdpersonalen bör tänka på att använda genusneutral terminologi vid frågor som 

rör patienters familj. Lever du ensam eller med någon, är ett bra exempel på en 

inledande fråga i samtalet mellan patient och vårdpersonal. Då en patient är öppen 

med sin homosexualitet tyckte patienterna i studien att specifika frågor bör ställas 

såsom, hur öppen med din homosexualitet är du? Är du bekväm när du vistas i ett 

rum med en annan patient då din partner är på besök? Har du dina vänners och din 

familjs stöd i din sexualitet? Kommunicerar din partner med dina föräldrar och 

syskon? Det är även bra att fråga patienten vad de vill att personalen ska kalla 

deras partner och hur denne vill att partnern ska tituleras då dokumentation sker 

jmf (Röndahl et al., 2006; Bjorkman & Malterud, 2007).

Det är en fördel då personal är öppensinnade och välutbildade då det kommer till 

frågor som rör HBTQ-personer jmf (Ginsburg, 2002). Neville och Henrickson 

(2006) menar att om vårdpersonal ignorerar patientens sexuella läggning är det 

osannolikt att denne ska kunna ta hand om patientens alla behov.  Röndahl et al. 

(2004b) informerar om att personer som har negativa attityder gentemot 

homosexuella personer ofta, men inte alltid, har en låg kunskap om denna grupp. 

Sanchez et al. (2006) har visat fall där patienter känt sig obekväma då 

vårdpersonal inte visat hänsyn till, eller haft avsaknad av kunskap om HBT-

problematik och de har då också ansett att detta har hindrat deras rätt till god vård. 

Hinchliff et al. (2005) beskriver att vårdpersonal inte alltid känner sig tillräckligt 

kunniga och förberedda för att kunna ta hand om behoven hos homosexuella 

patienter. Om vårdpersonal känner att denne inte kommer kunna ta hand om de 

medicinska behoven hos en homosexuell patient så har denne ett ansvar att ge 

patienten möjlighet att träffa någon annan som kan ge vården som krävs. På det 

stora hela taget tror de att svårigheterna beror på bristande medvetenhet om den 

icke-heterosexuella livsstilen samt den sexuella praktiken. Burch (2008) tror att 

vårdpersonal, i de fall då de inte inser att bristen på kunskap om HBT-personer är 

ett problem, inte kommer utvecklas i sitt beteende mot det positiva. Yen et al. 

(2007) anser att en bra idé kan vara att bjuda in vårdpersonal, som har bra 

erfarenheter av att vårda homosexuella patienter, att prata med nyutbildad 

19



vårdpersonal samt vårdstudenter så att de kan dela med sig av sina erfarenheter. 

Hinchliff et al. (2005) menar att utbildning inte enbart bör inriktas mot att ge 

vårdpersonal mer kunskap kring sexualitet, utan också förse dem med de 

kommunikativa färdigheter som krävs för att kunna använda denna kunskap i 

praktiken.

Hinchliff et al. (2005), Neville och Henrickson (2006) samt Röndahl et al. (2006) 

belyser vikten av utbildning kring homosexualitet i vårdutbildningarnas 

läroplaner. Röndahl et al. (2006) menar att vårdpersonal som saknar kunskap om 

samkönade relationer inte kan förväntas ha förståelse för hur homosexuella 

personer lever sina liv. Hinchliff et al. (2005) tror att en ökad medvetenhet om de 

olika livsstilar som finns skulle kunna minska skadliga attityder och 

diskriminering. Neville och Henrickson (2006) anser även att särskild utbildning i 

samtalsteknik i samtalet med HBT-patienter bör ingå i vårdutbildningarna. Trettin 

et al. (2006) menar att strategier som är icke-diskriminerande måste skapas och 

Burch (2008) tillägger att strategierna som skapas ska leda till respekterande 

attityder, inte tolererande attityder. 

Metoddiskussion

Denna studie är en systematisk litteraturstudie vars resultat inkluderar 15 

vetenskapliga artiklar. Att studier från många olika länder är inkluderade leder till 

att resultatet bör kunna överföras till många olika nationaliteter, vilket är en styrka 

med denna studie. Författarna har sökt artiklar på ett systematiskt sätt i olika 

databaser och då funnit så pass representativa studier att denna studies resultat bör 

ligga nära sanningen. En styrka med att vara två författare är att resultaten som 

framkommer under studiens gång hela tiden har kunnat diskuteras mellan 

författarna. 

En risk med den använda metoden är att författarna omedvetet kan ha exkluderat 

artiklar och information som felaktigt inte uppfattats som relevant för syftet. En 

annan risk är att omedvetna slutsatser kunnat dras och att resultat kunnat feltolkas 

då artiklarna översatts av författarna från engelska till svenska. En styrka med 

studien är att 14 av de 15 inkluderade artiklarna är av medelhög eller hög kvalitet 
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(Se bilaga 3). Att en studie av låg kvalitet (Se bilaga 3) inkluderades beror på att 

studiens syfte stämde väl överens med denna studies syfte och författarna ansåg 

att en exkludering av studien skulle kunna leda till att värdefull information 

exkluderats. Dock anser författarna att resultaten från just den studien bör tolkas 

med försiktighet.

Författarna har inkluderat tillräckligt många studier, både kvalitativa och 

kvantitativa, för att resultatet ska kunna vara till nytta för vårdpersonal inom alla 

olika vårdinrättningar. 

Slutsats

Resultatet visar tydligt att negativa attityder gentemot HBT-personer hos 

vårdpersonal leder till att de riskerar att få en sämre vård än heterosexuella 

patienter. Resultatet visar också tydligt att kunskap och erfarenhet av att möta 

HBT-personer är viktigt för att minska negativa attityder och öka vårdkvaliteten. 

Med denna vetskap anser vi att vårdutbildningarna bör innehålla utbildning kring 

HBT-personer liv och hur minoritetsgrupper bör bemötas. Utöver detta bör 

vårdpersonal dessutom få särskild utbildning i icke-heteronormativ 

kommunikation.

Framtida forskningsområden kan vara skillnaden i attityder hos den yngre 

generationen jämfört med den äldre generationen. Det vore också intressant med 

mer omfattande forskning kring attityder hos personer som lever i Sverige med 

icke-svensk bakgrund och patienters attityder gentemot HBT-personal. 

21



Referenslista

Andersson, S., & Sjödin, M. (2006). Höra hemma. Stockholm: RFSL. 

Bjorkman, M., & Malterud, K. (2007). Being lesbian – does the doctor need to 
know? Scandinavian Journal of Primary Health Care, 25, 58-62.

Blackwell, C.W. (2008). Nursing Implications in the Application of Conversion 
Therapies on Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender Clients. Issues in Mental  
Health Nursing, 29, 651-665.

Burch, A. (2008). Health Care Providers’ Knowledge, Attitudes, and Self-efficacy 
for Working With Patients With Spinal Cord Injury Who Have Diverse Sexual 
Orientations. American Physical Therapy Association, 2, 191-198.

Carlsson, B. G. (2000). Religion, kultur och manlig homosexualitet – 
homosexualitetens kulturella strukturer. Stockholm: Carlssons bokförlag.

Druzin, P., Shrier, I., Yacowar, M., & Rossignol, M. (1998). Discrimination 
against gay, lesbian and bisexual family physicians by patients. Canadian 
Medical Association, 158, 593-597. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Stockholm: Natur och Kultur.

Forsberg, G., Jakobsen, L., & Smirthwaite, G. (2005). Homosexuellas villkor i  
arbetslivet. (Arbetsrapport september 2003). Karlstad: Karlstadsuniversitet: 
Jämställdhetscentrum. 

Ginsburg, K.R., Winn, R.J., Rudy, B.J., Crawford, J., Zhao, H., & Schwarz, D.F. 
(2002). How to Reach Sexual Minority Youth in the Health Care Setting – The 
Teens Offer Guidance. Journal of adolescent health, 31, 407-416.

Guthrie, C. (1999). Nurses' perceptions of sexuality relating to patient care. 
Journal of Clinical Nursing, 8, 313-321.

Hinchliff, S., Gott, M., & Galena, E. (2005). ‘I daresay I might find it 
embarrassing’: general practitioners’ perspectives on discussing sexual health 
issues with lesbian and gay patients. Health and Social Care in the Community,  
13, 345–353.

Hou, S.Y., Pan, S.M., Ko, N.Y., Liu, H.C., Wu, S.J., Yang, W.C., Yang, H.H., 
Shieh, S.F., Chuang, L.Y., & Yen, C.F. (2006). Correlates of attitudes toward 
homosexuality and intention to care for homosexual people among psychiatric 
nurses in southern taiwan. Kaohsiung J Med Sci, 22, 390-397.

Jansson, A-C., & Jacobson, M. (2006). Krock eller möte? Om professionellt  
bemötande och heteronormen. RFSL.

22



Jonsson, E., & Wohlin, A-M. (1999). Evidensbaserad omvårdnad – Behandling av 
personer med depressionssjukdomar. (SBU/SSF nr 3). Stockholm: Statens 
beredning för medicinsk utvärdering.

Neville, S., & Henrickson, M. (2006). Perceptions of lesbian, gay and bisexual 
people of primary healthcare services. Journal of Advanced Nursing, 55, 407-415.

Polek, C.A., Hardie, T.L., & Crowley, E.M. (2008). Lesbians' Disclosure of 
Sexual Orientation and Satisfaction With Care. Journal of Transcultural Nursing,  
19, 243-249.

Röndahl, G., Innala, S., & Carlsson, M. (2003). Nursing staff and nursing 
students’ attitudes towards HIV-infected and homosexual HIV-infected patients in 
Sweden and the wish to refrain from nursing. Journal of advanced nursing, 41, 
454–461.

Röndahl, G., Innala, S., & Carlsson, M. (2004a). Nursing staff and nursing 
students‘ emotions towards homosexual patients and their wish to refrain from 
nursing, if the option existed. Journal of advanced nursing, 18, 19-26.

Röndahl, G., Innala, S., & Carlsson, M. (2004b). Nurses´ attitudes towards 
lesbians and gay men. Journal of advanced nursing, 47, 386-392.

Röndahl, G. (2004a). Homosexuella patienter och närståendes upplevelser i  
vården. Uppsala: HomO. 

Röndahl, G. (2004b). Homosexuell vårdpersonal i heteronormativ vårdmiljö. 
Uppsala: HomO.

Röndahl, G., Innala, S., & Carlsson, M. (2006). Heterosexual assumptions in 
verbal and non-verbal communication in nursing. Journal of advanced nursing, 
56, 373-381.

Sanchez, N.F., Rabatin, J., Sanchez, J.P., Hubbard, S., & Kalet, A. (2006). 
Medical Students’ Ability to Care for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered 
Patients. Family Medicine, 38, 21-27.

Schilder, A.J., Kennedy, C., Goldstone, I., Ogden, R.D., Hogg, R.S., & 
O’Shaughnessy, M.V. (2001). ‘‘Being dealt with as a whole person.’’ Care 
seeking and adherence: the benefits of culturally competent care. Social science & 
medicine, 52, 1643 – 1659. 

Trettin,S., Moses-Kolko, E.L., & Wisner, K.L. (2006). Lesbian perinatal 
depression and the heterosexism that affects knowledge about this minority 
population. Arch womens ment health, 9, 67-73.

Widegren, B., & Ytterberg, H. (1995). Homosexuellas rättigheter. 
Folkhälsoinstitutet.   

23



Yen, C.F., Pan, S.M., Hou, S.Y., Liu, H.C., Wu, S.J., Yang, W.C., & Yang, H.H. 
(2007). Attitudes toward gay men and lesbians and related factors among nurses 
in Southern Taiwan. Journal of the royal institute of public health, 121, 73-79.

24



Bilaga 1 - Granskningsmall 

Artikelgranskning  

(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

Artikel nr:………….   

Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

………………………….. 

Titel:………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………..………………

………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes:………………………………………………………… 

 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan  □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1 HBT                                     □ 

2 Sjukvård                                                                                  □ 

3 Attityder                               □ 

 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………

…………………………………….  

 

Fortsatt bedömning:    Ja  □     Nej  □  

Motivering:…………………………………………………………………………

………….. 

 



KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv       □             Intervention        □ 

                          Annan           □..................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv            □             Prospektiv          □ 

                           Randomiserad         □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention            □             Annan                 □.................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..  Bortfall (N) …… 

Tidpunkt för studiens genomförande?..........................  Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja  □      Nej  □         Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja             Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja             Nej   

Finns ett etiskt resonemang?  Ja             Nej   

Urval relevant?   Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?  Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej    



Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

                Representativt                           Ja □               Nej □ 

               Kontext   Ja □  Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

                      Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

 

 



Bilaga 2 - Redovisning av exkluderade artiklar 

 

Titel. Författare, (år) Uteslutningsorsak  

Nursing implications in the 

application of conversion therapies 

on gay, lesbian, bisexual, and 

transgender clients.  

Blackwell, C.W. (2008). 

Exkluderas på grund av att artikeln är 

en Review. 

Parenting, family life, and well-being 

among sexual minorities: nursing 

policy and practice implications. 

Weber, S. (2008). 

Exkluderas på grund av att artikeln är 

en Review. 

Primary care health issues among 

men who have sex with men. 

Gee, R. (2006). 

Exkluderas på grund av att artikeln inte 

stämmer överrens med syftet. 

Substance abuse counselor's attitudes 

regarding lesbian, gay, bisexual, and 

trangendered clients. 

Eliason, M.J. (2000). 

Exkluderas på grund av att artikeln ej 

uppfyller våra inklusionskriterier.   

Pediatricians’ approach to the health 

care of lesbian, gay, and bisexual 

youth. 

East, J.A., & Rayess, F.E. (1998). 

Exkluderas på grund av att artikeln har 

för låg kvalitet (stort bortfall, litet antal 

försökspersoner samt bristfällig 

diskussion av resultatet). 

Health Care Recommendations for 

Lesbian Women. 

Roberts, S.J. (2006). 

Exkluderas på grund av att artikeln ej 

stämmer överrens med syftet. 

Multisystem factors contributing to 

disparities in preventive health care 

among lesbian women. 

Hutchinson, M.K., Thompson, A.C., & 

Cederbaum, J.A. (2006). 

Exkluderas på grund av att artikeln ej 

uppnår kraven för en vetenskaplig 

artikel. 

Lesbian experiences and needs 

during childbirth: guidance for 

health care providers. 

McManus, A.J., Hunter, L.P., & Renn, 

H. (2006). 

Exkluderas på grund av att artikeln ej 

uppnår kraven för en vetenskaplig 

artikel. 

Lesbian perinatal depression and the 

heterosexism that affects knowledge 

about this minority population. 

S. Trettin, S., Moses-Kolko, E.L., & 

Wisner, K.L. (2006). 

Exkluderas på grund av att artikeln är 

en Review. 

Homophobia in nursing: a concept 

analysis. 

Christensen, M. (2005). 

Exkluderas på grund av att artikeln är 

en begreppsanalys. 

The same but different: clinician–

patient communication with gay and 

lesbian patients. 

Bonvicini, K.A., & Perlin, M.J. (2003). 

Exkluderas på grund av att artikeln är 

en Review. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22McManus%20AJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hunter%20LP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Renn%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Renn%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Renn%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


The glbt health access project: a 

state-funded effort to improve access 

to care. 

Clark, M.E., Landers, S., Linde, R., & 

Sperber, J. (2001). 

Exkluderas på grund av att artikeln ej 

uppnår kraven för en vetenskaplig 

artikel. 

Nurses' perceptions of sexuality 

relating to patient care. 

Guthrie, C. (1999). 

Exkluderas på grund av att artikeln är 

en Review. 

Adressing the sexual health needs of 

gay and bisexual men in health care 

settings. 

Cornelson, B.M., (1998). 

Exkluderas på grund av att artikeln ej 

uppnår kraven för en vetenskaplig 

artikel. 

Homophobia and heterosexism in 

social workers. 

Berkman, C.S., & Zittberg, G., (1997). 

Exkluderas på grund av att artikeln ej 

uppfyller kriteriet på maximum 10 år 

gammal.  

Straight talking: an investigation of 

the attitudes and practice of 

psychoanalysts and psychotherapists 

in relation to gays and lesbians. 

Bartlett, A., King, M., & Phillips, P. 

(2001) 

Exkluderades på grund av att artikeln ej 

stämmer överrens med syftet. 

The construction of men who are 

nurses as gay. 

Harding, T. (1997). 

Exkluderas på grund av att artikeln ej 

uppfyller kriteriet på maximum 10 år 

gammal. 

The attitudes and attributions of 

student nurses: do they alter 

according to a person's diagnosis or 

sexuality and what is the effect of 

nurse training? 

Stewart, D. (1999). 

Exkluderades på grund av att artikeln är 

av för låg kvalitet.  

 



Bilaga 3 - Redovisning av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention 

Deltagare 

(/Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie-

design  

- kvalitet 

Bjorkman et 

al.  

2007 

Norge 

Att utforska patienters erfarenhet av 

att avslöja sin sexuella läggning för 

dess läkare. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

6 Systematisk 

textkondensati

on inspirerad 

av Giorgi´s 

fenomenologi

ska metod.  

Avslöjande av sin sexuella läggning 

ses som medicinskt relevant då det 

kan skapa en känsla av att bli sedd 

som en hel person, förenklar 

förklaring av omständigheter, 

underlättar kommunikationen och 

tillåter integration av eventuell 

partner. 

Hög 

Burch 

2008 

Puerto rico 

Att utforska attityder hos personal 

som behandlar personer med en 

ryggmärgsskada men som också är 

homosexuell, bisexuell eller 

transperson. 

Kvantitativ 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

402 Deskriptiv 

analys,  

Chi-2-test 

Majoriteten av vårdpersonalen hade 

attityder av tolerans eller respekt till 

homosexuella, bisexuella och 

transpersoner och som också hade 

någon form av ryggmärgsskada.  

Hög 

Druzin et al. 

1998 

Kanada 

Syftet med studien var att identifiera 

och kvantifiera attityderna hos 

patienter mot homosexuella eller 

bisexuella läkare. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

346 (154) Chi-2-test 41 av de 346 tillfrågade patienterna 

diskriminerade läkare på grund av 

läkarens sexuella läggning.  

Hög 



Ginsberg et al. 

2002 

USA 

Att utforska faktorer som unga 

personer av sexuell minoritet tror får 

dem att känna sig trygga när de 

befinner sig inom sjukvård.  

Kvalitativ 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

94 Mean Likert 

scale, 

Marginal 

Homogeneity 

Test, 

Kruskal-

Wallis test 

Homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och queerpersoner 

(hbtq) värdesätter samma egenskaper 

hos läkare som andra ungdomar – 

respekt av deras privatliv, renlighet, 

ärlighet, respekt, kompetens och en 

icke-dömande hållning. De tycker att 

det är bra med personal som är 

utbildade i deras livsstil och de ogillar 

då deras sexualitet kopplas ihop med 

HIV. 

Medel 

Hinchliff et al. 

2005 

Storbritannien 

Syftet är att utforska svårigheterna 

som allmänpraktiserande läkare kan 

möta vid samtal om sexuell hälsa 

med patienter som är homosexuella. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

22 Non-

numerical 

unstructured 

data indexing 

searching 

theorizing 

Allmänläkares (GP) medvetenhet och 

attityd till homosexuella patienter kan 

utgöra ett hinder vid samtal om 

sexuella hälsofrågor. Att ställa de rätta 

frågorna till patienten underlättar 

kommunikationen. 

Hög 

Hou et al. 

2006 

Taiwan 

Studien utforskade sambandet mellan 

attityder mot homosexuella individer, 

intentionen att ge vård samt andra 

faktorer som sexuell läggning, 

kunskap kring homosexualitet och 

erfarenheten av kontakt med 

homosexuella hos 

psykiatrisjuksköterskor i södra 

Taiwan. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

133 Stepwise 

multiple 

regression 

analysis 

Psykiatrisjuksköterskor med kandidat- 

eller magisterexamen, hög kunskap 

om homosexualitet, eller 

vänner/närstående av homosexuell 

läggning visade mindre negativa 

attityder mot homosexualitet. Dessa 

sjuksköterskor, samt de som arbetade 

på medicinska center eller regionala 

universitetssjukhus visade högre 

intentioner att ta hand om 

homosexuella patienter.  

Medel 



Neville et al. 

2006 

Nya Zeeland 

Syftet var att utforska utlämnandet av 

sexuell identitet av homosexuella, 

bisexuella och transpersoner till 

primärvårdens vårdgivare. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

2269 ANOVA 

chi-2-test 

Det var fler kvinnor än män, och fler 

av de som var över 40 år än de som 

var under 40 år, som berättade om sin 

sexuella identitet för 

sjukvårdspersonalen.  

Medel 

Polek et al. 

2008 

USA 

Syftet med denna studie är att 

utforska olika variabler som 

utbildning, ålder osv. och deras 

association till kvinnors avslöjande 

av deras sexuella läggning till 

sjukvårdspersonal. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

60 (27) 7-point 

Likert-type 

scales, 

Backward 

selection 

Desto närmare den homosexuella 

patienten anser sig vara den 

heterosexuella änden av skalan, desto 

mindre troligt är det att hon berättar 

om sin sexuella läggning för 

sjukvårdspersonalen. Är patienten 

nöjd med sin läkare så ökar chansen 

för ett delgivande av den sexuella 

läggningen. Variablerna ålder, 

utbildning och erfarenhet av 

diskriminering inom vården 

exkluderades alla ur studien.  

Låg 

Röndahl et al. 

2003 

Sverige 

Syftet var att utforska skillnaden i 

attityd mellan sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter och 

undersköterskor mot HIV-

infekterade och homosexuella HIV-

infekterade patienter. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

222 (131) The StatView 

program 

Descriptive 

statistics 

ANOVA 

Majoriteten av försökspersonerna 

uttryckte empatisk inställning  

mot homosexuella HIV-infekterade 

patienter. Undersköterskestudenterna 

visade mindre positiva attityder till 

homosexuella HIV-positiva patienter 

än sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter.  

 

Hög 



Röndahl et al. 

2004 (a) 

Sverige 

Studiens syfte var att utforska 

sjuksköterskepersonal och 

sjuksköterskestudenters känslor mot 

homosexuella patienter med 

avseende på personalens eventuella 

relationer till kulturell bakgrund och 

kön. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

222 (131) The 

STATVIEW 

program 

independent t-
test 

Descriptive 

statistics 

Undersköterskor uttryckte mer 

homofobisk ilska och skuld än 

sjuksköterskor. Glädjen att vårda 

homosexuella var störst hos 

sjuksköterske- och 

undersköterskestudenter än 

sjuksköterskor och undersköterskor. 

Det visades även att de personer som 

hade annan kulturell bakgrund än 

svensk visades ha mer homofobisk 

ilska och skuld än de med svensk 

bakgrund.  

Hög 

Röndahl et al. 

2004 (b) 

Sverige 

Syftet är att undersöka 

sjuksköterskors attityder gentemot 

homosexuella personer och vad 

sjuksköterskor tror är orsaken till 

homosexualitet. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

222 (131) Komparativ 

independent t-

test 

I helhet hade sjuksköterskor positiv 

attityd till homosexuella. Majoriteten 

av sköterskorna trodde att 

homosexualiteten var medfödd. 

Hög 



Röndahl et al. 

2006 

Sverige 

Denna studie visar vad homosexuella 

kvinnor och män, i deras roll som 

patient eller anhörig, har att säga om 

deras erfarenheter av sjukvården och 

vad de ser som viktigt i 

kommunikationen i sjukvården. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

27 (30) Kvalitativ 

innehålls-

analys 

Heteronormativitet visade sig i 

kommunikationen i väntrum, 

patientjournaler och vid registrering 

vid ankomst. De ansåg att det var 

viktigt att sjukvårdspersonal inte såg 

alla patienter som heterosexuella. 

Dock såg de ofta att heteronormativa 

antaganden drogs. En viktig sak att 

tänka på är att homosexuella singlar 

kan ha ett dåligt socialt nätverk och av 

den anledningen är de extra beroende 

av stöd från vårdpersonal.  

Hög 

Sanchez et al. 

2006 

USA 

Syftet var att ta reda på 

sjukvårdsstudenters möjligheter att ta 

hand om homosexuella, bisexuella 

och transpersoner och att identifiera 

eventuella brister i utbildningens 

läroplan rörande denna vård.  

Kvantitativ 

Deskriptiv 

248 (72) One-way 

ANOVA,  

Chi-2-test, 

Pearson’s 

correlation, 

Regression 

analysis. 

Sjukvårdselever med ökad klinisk 

exponering för HBT-patienter tenderar 

att inneha mer positiva attityder till 

HBT-patienter samt ha en större 

kunskap kring vård av HBT-personer 

än studenter med liten eller ingen 

exponering. Majoriteten av de som 
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sjukvård bland män som tillhör en 

sexuell minoritet och är HIV- 

positiva. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

47 Non-

numerical 

unstructured 

data indexing 

searching 

theorizing 

Transpersonerna i studien kände att 

det fanns brist i vården på förståelse 

för deras sexuella läggning vilket 

ledde till osäkerhet av deras egen 

könsidentitet. Majoriteten av 

patienterna berättade om upplevelser 

av homofobi i vården. 

Medel 

Yen et al. 

2007 

Taiwan 

Syftet var att utforska olika dimensioner 

av attityder gentemot homosexuella hos 

sjuksköterskor i södra Taiwan samt att 

utforska relationen mellan attityder och 

intentionen att ge vård till homosexuella.  

Kvantitativ 

Deskriptiv 

1540 

(286) 

Fisher test. 

Pearson´s 

correlation. 

Paired T-test. 

Ju starkare negativa attityder en 

sjuksköterska visade mot 

homosexuella individer, desto lägre 

var intentionen att ta hand om 

homosexuella patienter.  

Hög 



Bilaga 4 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantiativ metod. 

 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

  

 Hög kvalitet Medelkvalitet Låg kvalitet 

Kvalitativ 

metod 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Relevant och tydligt 

beskrivet urval. 

Tydligt beskriven 

datainsamling och 

analysmetod. 

Logiskt och 

begripligt beskrivna 

tolkningar och 

slutsatser. God 

kommunicerbarhet 

och replikerbarhet. 

 

 

 

 

 

- 

Vagt definierad 

frågeställning. 

Otydligt beskrivet 

urval. Otillräckligt 

obeskriven 

datainsamling och 

analysmetod. Vagt 

beskrivna 

tolkningar och 

slutsatser. Oklar 

kommunicerbarhet 

och replikerbarhet.  

 

Klassificering av artiklar har gjorts enligt SBU/SSF nr 3 (1999, s.39).  

 Hög kvalitet Medelkvalitet Låg kvalitet 

Deskriptiv studie Stort konsekutivt 

patientmaterial som 

är väl beskrivet och 

analyserat med 

adekvata statiska 

metoder (t ex 

multivariatanalys, 

fall-

kontrollmetodik, 

etc). Lång 

uppföljning. 

 

 

                

 

- 

Begränsat 

patientmaterial, 

otillräckligt 

beskrivet, alltför 

kort uppföljning 

eller inadekvata 

statistiska metoder.  



Bilaga 5. Exempel på hur subkategorier och kategorier skapades under analysprocessen. 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Röndahl et al. 

2004 (b) 

Sverige 

7,6 procent av 

vårdpersonalen hade 

en negativ inställning 

till homosexuella, 

29,9 procent hade en 

neutral inställning 

och 62,5 procent 

hade en positiv 

inställning till 

homosexuella. 

Vårdpersonalens 

attityder 

Bemötande 

Sanchez et al. 

2006 

USA 

Majoriteten av 

vårdstudenterna som 

mött HBT-personer i 

vardagslivet kände 

sig bekväma att ge 

vård till HBT-

personer och en 

högre exponering av 

HBT-personer hade 

en positiv korrelation 

med positiva 

attityder.  

Vårdstudenternas 

attityder 

Bemötande 

Ginsburg et al. 

2002 

USA 

HBTQ-ungdomarna 

var helt överens om 

att de skulle ha lättare 

att delge läkaren alla 

privata uppgifter om 

de litade på att 

läkaren skulle hålla 

uppgifterna 

konfidentiella. 

Våga berätta om sin 

sexualitet 

 

Kommunikation 

 

Hinchliff et al. 

2005 

Storbritannien 

Psykosocial 

utbildning och 

träning bör ingå i 

läkarnas utbildning. 

Utbildning Kunskap 

 

 

 


