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Abstrakt: 

Bakgrund: De senaste årtiondena har attityderna till homo- och bisexuella samt 

transpersoner ändrats i samhället. 1-10 procent av befolkningen anser sig vara 

homo- eller bisexuell. Risken för felmarginal var stor då många döljer sin sexuella 

läggning. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa attityder och 

bemötande till HBTQ-personer i sjukvården. Metod: En systematisk 

litteraturstudie användes med 14 artiklar, både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades. Analysen behandlades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: 

Ungefär 77 procent av sjuksköterskorna svarade att de vårdat en homosexuell 

person och 36 procent av under- och sjuksköterskorna skulle, om de fick välja, 

avstå från att vårda homosexuella patienter. Många homosexuella ansåg att de bör 

lämna ut sin sexuella läggning för att de sociala och emotionella behoven kunna 

tillfredställas av vårdgivaren och ett stort antal homosexuella hade känt sig 

förolämpade på grund av heteronormativa antaganden i vården. Diskussion: Det 

fanns en stor brist på kunskap i samhället och i vården när det kommer till 

homosexuella och heteronormativitet. Då heteronormativiteten påverkade vården 

borde kunskap om detta och ickeheterosexuellas levnadsvärld införskaffas. 

Slutsats: Om vårdgivarna blir mer medvetna om de heteronormativa antagandena 

i vården, så som vissa rutiner och förhållningssätt, borde vården till HBTQ-

personer bli mer tillfredställande. 
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Bakgrund 

De senaste årtiondena har attityderna till homo- och bisexuella samt transpersoner 

tydligt ändrats i samhället. Att vara homosexuell anses inte längre vara en 

sjukdom som det ansågs innan 1973 då American Psychiatric Society och 1975 då 

American Psychological Association tog bort homosexualitet som psykiatrisk 

diagnos (Irwin, 2007). I Sverige dröjde det dock till 1979 innan diagnosen togs 

bort i registret. 1999 infördes i Sverige en lag mot diskriminering i arbetslivet på 

grund av sexuell läggning och 2003 infördes i grundlagen förbud mot hets mot 

folkgrupp på grund av sexuell läggning och även en utvidgad 

diskrimineringsförbudslag infördes detta år (Andersson & Sjödin, 2006, s. 19-21). 

Det finns en signifikant negativ korrelation mellan homofobi hos sjuksköterskor 

och deras stöd till en diskrimineringsförbudslag för homosexuella på 

arbetsplatsen. Bland de tillfrågade sjuksköterskorna i studien svarade 62 procent 

att de skulle stödja en sådan lag på arbetsplatsen (Blackwell, 2008). En Gallup-

undersökning från 2003 visade att 46 procent av de amerikanska vuxna 

personerna tyckte att homosexualitet var en acceptabel livsstil jämfört med 14 

procent som svarade på samma fråga 1981 (McManus, Hunter & Renn, 2006). 

Irwin (2007) skriver att de ändringar i samhällets attityder och ökade rättigheter 

för homo- och bisexuella samt transpersoner föranledes av den så kallade ”gay 

and lesbian rights movement” som rådde under 70-talet. Irwin skriver vidare att 

diskriminering av homo- och bisexuella samt transpersoner i samhället fortskrider 

trots nya jämställdhetslagar och ökade rättigheter för dessa individer. Studien 

visade även att 10,3 procent av de svarade i undersökningen någon gång hade 

blivit diskriminerade på grund av sin sexualitet och att diskriminering i sin tur 

många gånger leder till socialt utanförskap och en känsla av osynlighet. 

 

Antalet homo- och bisexuella i samhället har diskuterats under en lång tid och 

många studier har gjorts i ämnet enligt Fish (2006, s. 112-116). Fish skriver vidare 

att ingen samlad koncensus över procentsatsen av befolkningen som anser sig 

vara homo- eller bisexuell är dock fastställd då olika studier visar stor differens i 

antalet personer. Dock skriver Fish att det som är mest vedertaget i 

forskningssammanhang är att 1-10 procent av befolkningen anser sig vara homo- 

eller bisexuell, risken för felmarginal är dock stor då det finns många individer 
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som döljer sin sexuella läggning av olika anledningar. Christensen (2005) 

kommer däremot fram till helt andra siffror angående homosexualitet och 

bisexualitet i samhället, en siffra visar bland annat att 33 procent av alla män i 

samhället har haft orgasm relaterat till homosexuella komponenter minst en gång i 

sitt liv. 

 

Begreppet HBT syftar på homo-, bisexuella och transpersoner och är en 

samlingsterm för människor med annan sexualitet eller könsidentitet än den 

heterosexuella normen. HBT är ingen identitet i sig och människorna som berörs 

av detta begrepp har mycket eller inget alls gemensamt precis som människor i 

samhället allmänt. Begreppet HBT kompletteras ibland med termen ’queer’ och 

blir då HBTQ (Andersson & Sjödin, 2006, s. 7-17). 

 

Homosexualitet syftar på de personer som huvudsakligen attraheras till 

samkönade individer. Detta utesluter dock inte att man förhåller sig sexuellt eller 

känslomässigt till individer av motsatt kön men oftast känner dessa ett särskilt 

band till samkönade individer. Homosexuella har längre betraktats som 

utmanande och traditionsbrytande i samhället och i samband med detta har det 

uppkommit olika föreställningar och stereotyper som speglar samhällets rädsla 

och förakt för de personer som inte underordnar sig traditionella mönster 

(Andersson & Sjödin, 2006, s. 13). 

 

Termen bisexualitet syftar på de personer som attraheras av både män och 

kvinnor, detta innebär att även om man lever i ett tillsynes hetero- eller 

homosexuellt förhållande upplever de sig som bisexuella konstant. Tidigare har 

denna sexuella läggning ansetts som en fas mellan ett heterosexuell och 

homosexuellt liv eller i vise versa ordning. Denna definition har dock varit 

mycket ifrågasatt och på senare år frångåtts och ersatts med definitionen att 

bisexualitet är en egen sexuell läggning. Den är konstant och lika slutgiltig hos 

individen som vilken annan sexualitet i samhället som helst (Andersson & Sjödin, 

2006, s. 14; Fish, 2006, s. 75-76). 

 

Termen transpersoner är ett samlingsbegrepp för flera relaterade grupper av 

individer, bland dessa grupper ingår cross-dressers, könsvarierande individer, 
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dragqueens, dragkings och transsexuella personer. De personer som anser sig vara 

transsexuella förklarar ofta att de känner sig fångade i fel kropp och de kan ibland 

genomgå medicinsk och kirurgisk behandling för att ändra deras yttre utseende 

med deras könsidentitet. Könsidentitet brukar definieras som den inre känslan av 

könstillhörighet, oavsett biologisk kön. Könsuttryck och könsidentitet kan dock 

inte relateras till sexuell läggning. Vissa transpersoner identifierar sig däremot 

inte till något specifikt kön helt och hållet (Shaffer, 2005; Andersson & Sjödin, 

2006, s. 14-17; Fish, 2006, s. 83-84). 

 

Queer används som ett begrepp som innefattar de personer som inte vill 

identifiera sig med samhällets normer om könsidentitet, sexualitet och/eller livsstil 

(Andersson & Sjödin, 2006, s. 17). När man behandlar termen queer menas 

många gånger, både i akademiska och informella sammanhang, personer med 

homosexuell läggning men även personer med bisexuell läggning. Många 

queerteoretiker poängterar vikten av att inte se identitet som intellekt, sexualitet, 

kön, ras, klass och yrke som separata fack av den personliga identiteten. Identitet 

är en process som flyter likt en flod emellan olika aspekter av en individ (Beemyn 

& Eliason, 1996, s. 173) 

 

Homofobi och heterosexism skulle kunna ses som olika aspekter av samma 

fenomen, nämligen diskriminering av homo- och bisexuella samt tranpersoner. 

Homofobi beskrivs av många som rädsla och hat mot homosexuella personer och 

deras sexuella läggning, men även mot bisexuella och transpersoner. 

Heterosexism menas ofta tron att alla är, eller borde vara, heterosexuella och att 

andra sexuella läggningar är onaturliga, ohälsosamma och kan utgöra ett hot mot 

samhället. Homofobi och heterosexism kan yttra sig i både verbalt och fysiskt 

våld men håller sig ofta till en omedveten inställning och fördomar hos individer 

(Irwin, 2007; Fish, 2006, s. 3-27). Definitionerna av homofobi och heterosexism 

är dock omstridda och det har även diskuterats att ersätta dessa ord med bredare 

och mer inkapslade begrepp, så som 'homonegativism' vilket definieras som alla 

attributer som avser anti-homosexualitet. Denna term är dock inte vedertagen i 

forskningssammanhang och kan därmed inte användas därefter (Christensen, 

2005). Heteronormer eller heteronormativitet antyder liksom heterosexism att 

heterosexualitet är den enda rätta formen av sexualitet. Heteronormativitet utgår 
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från att det finns fasta sociala regler för manligt och kvinnligt som man måste 

rätta sig efter (Andersson & Sjödin, 2006, s. 9). 

 

Fram till 1970-talet var omvårdnad starkt influerat av den medicinska modellen 

för vård. Sjuksköterskor behandlade generellt sett sexualitet som en enbart 

fysiologisk företeelse snarare än det mer holistiska synsättet som influerat 

omvårdnaden sedan 1970-talet, där biologiska, psykologiska och sociologiska 

dimensioner inkluderas (Guthrie, 1999). 

 

Som sjuksköterska bör man sträva efter att arbeta utifrån ett holistiskt synsätt och 

därför är det enligt författaren väsentligt att införskaffa bakgrundsfakta om 

individer som kan influera och förbättra den holistiska vården. Det är viktigt att 

införskaffa kunskap om attityder och bemötande till HBTQ-personer då det skulle 

kunna öka förståelsen för dessa personers livsvärld och omvårdnaden kring dem. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa attityder och bemötande till HBTQ-

personer i sjukvården. 

 

Metod 

Metoden som användes i denna studie var systematisk litteraturstudie. Genom en 

tydligt formulerad fråga har författaren identifierat, valt, värderat och analyserat 

den relevanta forskningen i ämnet (jmf Forsberg & Wengström, 2008, s. 30-32). I 

denna litteraturstudie har både kvalitativa och kvantitativa studier använts. Utifrån 

problemområdet formulerades sökord vilka utgjorde grunden för 

litteratursökningen som bestod av databassökningar (jmf Forsberg & Wengström, 

2008, s. 80-81). Artiklarna värderades och klassificerades utifrån SBU/SSF nr 4 

(1999). Sökningarna utfördes sedan i databaserna PubMed och Cinahl. För att 

säkerställa adekvata sökord användes KI:s MESH-databas. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Endast vetenskapliga artiklar publicerade från 1999 till 2009 som matchade 

sökorden homosexual*, gay, lesbian, queer eller transgender och attitudes samt 
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var publicerade i omvårdnadstidskrifter inkluderas. Vetenskapliga artiklar som 

inte svarar mot studiens syfte exkluderades, till exempel studier på heterosexuella 

personer och övriga typer av vetenskapliga tidsskrifter som inte var 

omvårdnadstidskrifter. 

 

Litteratursökning 

Tabell 1 Sökord, databasträffar, träffar relevanta för studien. 

Sökord 
PubMed 

Antal träffar 

Cinahl 

Antal träffar 

Träffar 

relevanta 

för 

studien 

#1 homosexual* OR gay OR 

lesbian OR bisexual* OR queer 

OR transgender 

27203 4724  

#2 attitudes 227263 59351  

#1 AND #2 2825 577  

#1 AND #2, Limits: Nursing 

journals, published in the last 10 

years 

133(21) 92(5) 26 

Tidpunkt för sökning, uppdaterad senast 2009-08-22. Träffar inom parentes är 

antal artiklar vars titel och abstrakt var relevanta för studien i respektive databas. 

  

Klassificering och kvalitetsvärdering av studier 

Samtliga inkluderade artiklar har klassificerats enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -

16). Kvalitetsvärdering har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48) i en tregradig 

skala där hög, medel och låg förekommer, se bilaga 1. 

 

Bearbetning 

Bearbetningen skedde enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17) i tre faser. 

 

Fas 1 

Inhämtning av studier skedde på databaserna PubMed och Cinahl, se tabell 1. En 

första bedömning gjordes genom att läsa igenom 225 titlar och abstrakt med 

hänsyn på studiens syfte, för att välja ut artiklar som skulle granskas mer 

ingående. Efter Fas 1 gick 26 artiklar vidare till Fas 2 för vidare granskning. 
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Fas 2 

De 26 artiklar som gick vidare från Fas 1 granskades enligt första sidan av bilaga 

2. Kravet för att artiklarna skulle gå vidare till Fas 3 var att de behandlade de tre 

områdena i bilaga 2. Ett ytterligare krav var att studien var en originalstudie. Nio 

artiklar exkluderades under denna fas, se bilaga 3. Inklusions- och 

exklusionskriterierna var hela tiden vägledande för relevansen. 

 

Fas 3 

Slutligen granskades, värderades och klassificerades den vetenskapliga kvaliteten 

enligt sida två och tre i bilaga 2. Tre artiklar exkluderades ytterligare på grund av 

låg kvalitet. Bedömningen på de 14 inkluderade artiklarna dokumenterades och 

redovisades i tabellform, se bilaga 4. 

 

Analys 

Genom att göra en innehållsanalys på ett systematiskt och successivt sätt 

klassificerades data så att synliga mönster och kategorier lättare kunde 

identifieras. Målet för detta var att beskriva specifika fenomen genom att minska 

mängden data samt ta ut huvudinnehållet i resultatet och på så sätt göra stora 

mängder data greppbart. Genom analysprocessen plockas den essentiella 

substansen i studierna ut. Granskningen av de funna artiklar relevanta till studien 

utmynnade i 14 stycken med tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i denna 

litteraturstudie. De inkluderade artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att 

identifiera huvudfynden. Utifrån huvudfynden identifierades flera subkategorier 

utifrån liknande textinnehåll och dessa sammanfördes under relevanta kategorier. 

Se tabell 2 för de olika subkategorierna och kategorierna. I tabell 3 visas exempel 

på tillvägagångssättet som användes under analysprocessen (jmf Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 149-150; Polit & Beck, 2008,s. 68). 
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Tabell 2 Subkategorier och Kategorier. 

Subkategori Kategori 

Utlämnande av sexuell läggning 
Bemötande 

Familj och partners 

Homofobi och heteronormativitet 
Attityder till HBTQ-personer 

Kunskap 

Utbildning 
Nekande till vård och distansering 

Religion och kulturell bakgrund 

 

Tabell 3 Exempel på analys av huvudresultatet. 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Röndahl, Innala & 

Carlsson 

2006 

Sverige 

Många av de 

intervjuade beskrev 

att de antogs vara 

heterosexuella vid 

mötet med vården tills 

att de lämnade ut sin 

sexuella läggning.  

Homofobi och 

heteronormativitet 

Attityder till HBTQ-

personer 

Neville & 

Henrickson 

2006 

Nya Zeeland 

De svarade i studien 

beskrev 8,6 procent 

att deras vårdgivare 

var något obekväm 

när de avslöjade sin 

sexuella läggning, 

medan 9,5 procent av 

vårdgivarna 

ignorerade det. 

Utlämnande av 

sexuell läggning 

Bemötande 

Röndahl 

2009a 

Sverige 

Flera homosexuella 

förklarade i en studie 

hur vissa vårdgivare 

gjorde religiösa 

anspelningar genom 

till exempel böner 

eller distansering från 

patienten på grund av 

vårdgivarens religiösa 

värderingar till 

homosexuella. 

Religion och kulturell 

bakgrund 

Nekande till vård och 

distansering 

 

Etisk diskussion  

Vid systematiska litteraturstudier är det av vikt att göra etiska överväganden 

beträffande urval och presentation av resultat. Det är även viktigt att redovisa alla 

artiklar som ingår i litteraturstudien samt att presenta resultat oberoende om dessa 

inte stöder eller stöder hypotesen (Forsberg & Wengström, 2008, s.77-78). De 

inkluderade artiklarna presenterades därför i bilaga 4. Även de studier som var 

exkluderade ur resultatet har presenterats i bilaga 3. Samtliga studier som 

inkluderats har genomgått en granskning från etisk kommitté eller där etiska 

överväganden gjorts. 
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Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 14 artiklar, varav åtta stycken använde 

sig av kvantitativ metod, fem stycken av kvalitativ metod och en av både 

kvantitativ och kvalitativ metod. Data som användes i artiklarna var inhämtat från 

länderna Australien, Estland, Finland, Litauen, Norge, Nya Zeeland, 

Storbritannien, Sverige och USA. Av de artiklar som användes i studien 

klassificerades sju som hög kvalitet och sju som medelkvalitet. De inkluderade 

artiklarnas klassificering och värdering presenterades i bilaga 4. 

 

Bemötande 

Utlämnande av sexuell läggning 

Ett val homosexuella kvinnor står mellan när de möter vården är att lämna ut sin 

sexuella läggning som lesbisk eller hålla det gömt. Detta är ett komplex val då 

detta involverar mycket rädsla för eventuella reaktioner från vårdgivarens håll. 

Många patienter förklarar vikten av att vårdgivaren förstår deras sociala och 

emotionella behov samt inkluderar eventuella partners i vården. För att dessa 

behov skall kunna uppfyllas ansåg många homosexuella i studien att de bör lämna 

ut sin sexuella läggning och därmed undgå frågor som till exempel när man hade 

samlag senast och vad pappas namn är vid möte av mödravården (Wilton & 

Kaufmann, 2001). Enligt de svarade i en studie beskrev 8,6 procent att deras 

vårdgivare var något obekväm när de avslöjade sin sexuella läggning, medan 9,5 

procent av vårdgivarna ignorerade det (Neville & Henrickson, 2006).  I en annan 

studie beskrev ett antal lesbiska kvinnor att de inte bara avslöjade sin sexualitet 

för egen vinnings skull, utan även att de kände sig ansvariga att vara öppna om sin 

sexualitet av politisk orsak. Med detta menade de intervjuade att de ville visa att 

lesbiska kvinnor också existerar och kan skaffa barn, lika gärna som 

heterosexuella par kan detta (Spidsberg, 2007). En studie på homosexuella och 

bisexuella kvinnor och män beskrivs det att 71,7 procent av kvinnorna berättade 

sin sexuella läggning till sin vårdgivare, jämfört med 64,7 procent som berättade 

denna bland männen (Neville & Henrickson, 2006). Ungefär 77 procent av 

sjuksköterskorna i en studie svarade att de någon gång vårdat en homosexuell, 

cirka 12 procent svarade att de inte haft någon sådan erfarenhet medan omkring 
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11 procent svarade ej på frågan (Röndahl, Innala & Carlsson, 2003).  

 

Hur en kvinna identifierade sin sexuella läggning hade betydelse för huruvida hon 

delade med sig av sin sexuella läggning till vårdgivare. Bisexuella kvinnor som 

anser sig vara mer lagda åt det heterosexuella hållet eller lever i ett heterosexuellt 

förhållande har mindre tendens att avslöja sin sexuella läggning än de som 

identifierar sig mer åt det homosexuella hållet. Det visade sig även att ju mer nöjd 

man var med sin läkare som lesbisk kvinna desto större var chansen då att hon 

avslöjade sin sexuella läggning för denne (Polek, Hardie & Crowley, 2008). 

Många homosexuella förklarar att unga människor jämfört med äldre ofta är mer 

öppna för olika sexualiteter, det är därmed lättare att lämna ut sin sexualitet till de 

yngre personerna. En äldre homosexuell kvinna förklarar att majoriteten av de 

äldre vårdgivarna bemöter homosexualitet som en mental sjukdom eller 

utvecklingsstörning (Röndahl, 2009a). En studie beskrev att ickeheterosexuella 

ofta får höra kommentarer om att de borde hålla sitt sexliv privat när de lämnar ut 

sin sexuella läggning. Deltagarna i denna studie beskrev att dessa kommentarer 

ofta syftar på att ickeheterosexuella läggningar, så som till exempel 

homosexualitet, endast involverar de sexuella handlingarna (Harding, 2007). 

 

Det har visat sig att lesbiska som får negativa reaktioner från familjen då de 

utlämnat sin sexuella läggning känner sig till större grad tvungna till tystnad 

angående deras sexualitet även i andra sociala kontexter i samhället (McNair et 

al., 2008). Att dölja sin sexuella läggning kan leda till missförstånd och obekväma 

situationer mellan vårdgivare och vårdtagare. Deltagare i denna studie förklarade 

att en dold sexuell läggning kan leda till osäkerhet hos vårdgivaren som i sin tur 

kan uppfattas som fientlighet av vårdtagaren (Röndahl, 2009a). Enligt de 

intervjuade ickeheterosexuella personerna i Röndahl, Innala och Carlsson (2006) 

studie berodde också många missförstånd de upplevt i vården på språkbruk, då 

vårdpersonal ibland var rädda för att använda ”fel” ord och med detta kände de 

intervjuade sig ofta förödmjukade. De intervjuade beskrev även att en mycket 

varsam kommunikation kunde ibland används från både vårdgivare och 

vårdtagare samt att vården i dessa fall blev lidande på grund av detta. 
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Familj och partners 

Partners till homosexuella patienter upplevde de heterosexuella antaganden mer 

än de som var patienter och det ledde till känslor av att inte accepteras som en 

"riktig" närstående. (Röndahl et al., 2006). I en studie beskrevs bland annat ett fall 

där den icke-biologiska mamman i ett lesbiskt par blev bortvisad från deras barns 

födelse. Denna studie beskrev även hur många lesbiska par använde sig av olika 

strategier för att undgå heterosexism vid mötet med sjukvården. En stor andel av 

paren svarade att de valde att gå som en enad front för att möta eventuella 

negativa reaktioner bland vårdgivare. En deltagare beskrev hur hon intervjuade 

olika familjeläkare i frågor rörande lesbiska för att utsaga hur deras inställning till 

lesbiska var. Ett par beskrev hur de aktivt förklarade för vårdgivarna sina 

respektive roller i familjen då de väntade barn. En annan stor andel av deltagarna 

valde vårdgivare helt slumpmässigt utan någon som helst förundersökning. Den 

strategi som valdes av dessa påverkades framför allt av familjebildningen, rollen 

hos den icke-födande föräldern i familjen, geografiska läget och förväntad 

framtida kontinuitet med vårdgivaren (McNair et al., 2008). I en annan studie 

beskrev en lesbisk deltagare att de försökte hitta en lesbisk läkare för att undvika 

fördomar och irriterande frågor vilket gjorde henne trygg och avslappnad. Ett 

annat lesbiskt par bestämde sig för att ringa alla läkare i telefonkatalogen för att 

lyssna på hur dessa reagerade då paret meddelade deras sexuella läggning. 

Därefter valde de ut en läkare beroende på hur bekväm denne lät när paret 

meddelade detta (Spidsberg, 2007). 

 

Attityder till HBTQ-personer 

Homofobi och heteronormativitet 

Då man undersökte vad människor ansåg vara orsaken till homosexualitet svarade 

58 procent att det var medfött, 35 procent att det var förvärvat och resterande 7 

procent svarade ”övrig anledning”. Bland de sistnämnda fanns kommentarer som 

att homosexualitet är en modefluga, ett resultat av att människan har vänt sin rygg 

mot gud och att de vill få uppmärksamhet och irritera en publik. De som svarade 

att homosexualitet var medfött visade på mer positiva attityder gentemot 

homosexuella jämfört med de som svarade att det var förvärvat eller ”övrig 

anledning” (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004a). Den patologiska infallsvinkeln 
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till homosexuella från sjukvårdspersonalens sida är något som har dokumenterats 

och detta är något som visat sig kan resultera i otillfredsställande vård. Som det 

beskrivs i en intervju med en homosexuell kvinna kan den patologiska 

infallsvinkeln bland annat innefatta att vårdgivaren fokuserar på sexualiteten som 

ett mentalt sjukt tillstånd istället för den egentliga sjukdomen patienten sökt för 

(Röndahl, 2009a). 

 

Det framkom i en studie att fler homosexuella kvinnor än män tyckte det var 

viktigt hur vårdgivarens attityder till deras ickeheterosexuella identitet såg ut 

(Neville & Henrickson, 2006). Många lesbiska patienter förklarade i en 

undersökning att de har blivit förolämpade i vården på grund av 

heteronormativitet. Detta förekom på flera instansen i vården med rutiner som 

bland annat preventivmedel och graviditetstest. Många av de intervjuade beskrev 

att de antogs vara heterosexuella vid mötet med vården tills att de lämnade ut sin 

sexuella läggning, vilket kunde resultera i att fokuset riktades mot den sexuella 

läggningen istället för anledningen till vårdbesöket (Röndahl et al., 2006). Bland 

de män som svarade i en studie förklarade 65,8 procent att de alltid eller 

vanligtvis antogs för att vara heterosexuella av vårdgivare medan motsvarade 

fråga hos kvinnorna visade på 83,2 procent. Av kvinnorna svarade 9,4 procent att 

de inte visste om vårdgivaren antog att de var heterosexuella och hos männen 

svarade 22,7 procent likadant på denna fråga (Neville & Henrickson, 2006). De 

sjuksköterskestudenter som inte hade barn visade på mer positiva attityder till 

homosexuella än de som hade barn. Vidare visade ökad ålder och 

arbetslivserfarenhet på korrelation med ökad homofobisk nivån och negativ 

attitydbildning. Den enda faktorn som hade stor positiv inverkan på studenternas 

attityder i denna studie var tidigare vårderfarenhet av homosexuella och 

HIV/AIDS-drabbade (Suominen et al., 2009). I en deskriptiv studie visade det sig 

att de som hade svårast att acceptera homosexualitet och uttryckte mest homofobi 

var de som identifierade sig som homosexuella män. Detta berodde på att de 

homosexuella i studien inte lämnat ut sin sexuella läggning och ville inte riskera 

att bli påkomna som homosexuella (Harding, 2007). 

 

Röndahl, Innala och Carlsson (2004b) påvisade i en studie att 

undersköterskestudenterna uttrycker mer homofobisk ilska och homofobisk skuld 
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jämfört med de tre övriga grupperna. När det kommer till känslor som välbehag, 

glädje, stolthet och nöjdhet gentemot homosexuella visar sjuksköterske- och 

undersköterskestudenterna i studien mer på dessa egenskaper än de färdiga 

sjuksköterskorna och undersköterskorna. Harding (2007) skriver att manliga 

sjuksköterskor ofta utsätts för homofobi på arbetsplatsen och många av dessa 

skapar sig strategier för att undvika detta, exempel på dessa kan vara att offentligt 

uttrycka sin heterosexuella läggning eller undvika homosexuella kollegor. 

 

Kunskap 

Röndahl et al. (2006) redogör för att omvårdnadsbehoven hos ensamstående samt 

äldre homosexuella kvinnor och män är betydelsefulla då många av dessa lever 

socialt isolerade utan kontakt med deras familjer och att de därmed har bristande 

socialt stöd och praktisk hjälp. Röndahl et al. skriver vidare att genom kunskap 

om dessa specifika omvårdnadsbehov kan de lättare tillgodoses. En annan 

undersökning av Wilton och Kaufmann (2001) beskriver att många homosexuella 

ofta sätter sig i en utbildande roll för att lära vårdpersonal mer om deras livsvärld. 

Ungefär häften av de lesbiska kvinnorna i denna studie blev tillfrågade om hur de 

blivit gravida och många av dessa fall beskrev de intervjuade att denna fråga inte 

var relevant för mödravården och berodde på bristande kunskap hos vårdgivaren. 

 

En studie framkom att undersköterskestudenter har något mindre positiva attityder 

gentemot homosexuella än sjuksköterskestudenter samt färdiga sjuksköterskor 

och undersköterskor. De tre andra ovanstående grupperna visade ingen nämnvärd 

skillnad i attitydbildning gentemot homosexuella (Röndahl et al., 2004a; Röndahl 

et al., 2003). En kohortstudie som gjordes på fyra sjuksköterskestudentklasser 

visade en tydlig skillnad i attityder gentemot heterosexuella och homosexuella hos 

de olika klasserna. Studien visade på hög nivå av fördomar gentemot 

homosexuella relaterat till sjukdomar som till exempel AIDS, men även till 

heterosexuella med AIDS. De tillfrågade i studien svarade att homosexuella fick 

”ansvara” och ”skylla sig själva” till större grad än de heterosexuella vid denna 

sjukdom. De visade även tydligt mindre sympati/empati till homosexuella än till 

heterosexuella. Vidare visade studien att attityderna till homosexuella inte antog 

någon direkt förändring ju längre fram i utbildningen studenterna kommit utan att 
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de var konstanta under hela utbildningens gång (Stewart, 1999). Under ett test 

som gjordes på läkar- och sjuksköterskestudenter visade det sig att 66 procent av 

dem inte klarade att komma upp till godkänt när det kommer till kunskap om 

HBT-personer. I studien svarade 60 procent att de inte visste om homosexualitet 

var klassat som en mental sjukdom eller ej. Detta test involverade relevanta frågor 

och lagar som vårdgivare bör veta och arbeta efter. I testet visade de två 

studentgrupperna inte någon signifikant skillnad i kunskap om HBT-personer 

förutom under vårdkunskap om homosexuella där läkarstudenterna visade 

avsevärt mer kunskap (Röndahl, 2009b). 

 

Nekande till vård och distansering 

Utbildning 

I en studie på 222 sjuksköterskor, undersköterskor, sjuksköterske- och 

undersköterskestudenter svarade ungefär 36 procent av under- och 

sjuksköterskorna att, om de fick välja, skulle de avstå från att vårda homosexuella 

patienter. Bland sjuksköterske- och undersköterskestudenterna låg samma siffra 

på cirka 9 procent. Anledningarna för att inte vårda homosexuella patienter 

beskrev de svarande bland annat som att det var emot guds skapelse, att de skulle 

bli äcklade och rädda. Bland de som inte skulle neka vårdande av homosexuella 

kommenterade de med bland annat att alla patienter har rätt till samma vård och 

att personliga åsikter inte ska influera arbetet (Röndahl et al., 2004b). Röndahl et 

al. (2003) skriver i en tidigare studie att lika stor andel, det vill säga 36 procent, av 

sjuksköterskorna skulle avstå från att vårda HIV-infekterade patienter om de fick 

välja. Hos sjuksköterske- och undersköterskestudenterna svarade 26 procent att de 

skulle avstå från att vårda HIV-infekterade patienter, om de fick välja. Så som 

Suominen et al. (2009) skriver korrelerar viljan att vårda HIV/AIDS-patienter 

med positiva attityder gentemot homosexuella. Det påträffades även ett signifikant 

samband mellan sjuksköterskestudenternas generella attityder och homofobi i 

denna studie. 
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Religion och kulturell bakgrund 

När man jämförde skillnaderna mellan religiösa och icke-religiösa i studien visade 

det sig att de icke-religiösa fick avsevärt högre poäng på HBT-kunskap och 

psykologisk kunskap än de religiösa (Röndahl, 2009b). Vidare visade det sig i en 

studie att det finns fall i vården då vårdpersonal använder sin egen religiositet för 

att bemöta homosexuella patienter oprofessionellt. I England får till exempel 

barnmorskor säga nej till abort på grund av sin moral och religion och detta har i 

vissa fall missbrukats till att neka homosexuella par abort visar denna studie 

(Wilton & Kaufmann, 2001). Flera homosexuella förklarade i en studie hur vissa 

vårdgivare gjorde religiösa anspelningar genom till exempel böner eller 

distansering från patienten på grund av vårdgivarens religiösa värderingar till 

homosexuella (Röndahl, 2009a). En homosexuell man beskrev att 

fundamentalistiska kristna ofta inte är speciellt accepterande eller tolerant till 

homosexualitet. Den intervjuade beskrev att denna tro ofta anser att 

homosexualitet är något ont och syndfullt, vilket kan lägga grund för 

diskriminering av homosexuella (Harding, 2007). En studie åskådliggör att de 

personerna med en icke-svensk kulturell bakgrund som bor i Sverige generellt sett 

uppvisar mer homofobisk ilska och homofobisk skuld än de med en svensk 

kulturell bakgrund. Studien visar även på att det inte finns några direkta skillnader 

mellan män och kvinnors homofobiska ilska, homofobiska skuld och behag 

(Röndahl et al., 2004b). I en annan studie påvisar man signifikant skillnad i 

medelvärdet på den homofobiska nivån mellan länderna Finland, Estland och 

Litauen. Medelvärdet i Finland visade på minst homofobi av dessa länder och 

Litauen visade på högst homofobi. Den homofobiska nivån korrelerade signifikant 

med den generella attitydbildningen gentemot homosexuella patienter (Suominen 

et al., 2009). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa attityder och bemötande till 

HBTQ-personer i sjukvården. Så som det framgår av resultatet kan negativa 

attityder till HBTQ-personer i form av heteronormativitet och homofobi resultera i 

ett otillfredsställt bemötande. Resultatet visar att mest negativa attityder till 
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HBTQ-personer kunde hittas bland äldre personer, religiösa och de med icke-

svensk kulturell bakgrund. Resultatet visade dock att tidigare vårderfarenhet av 

homosexuella resulterade i positivare attityder till dessa. Brist i kunskap till 

HBTQ-personer och heteronormativitet framkom i resultatet och att detta kan 

influera negativt i bemötandet och vården av HBTQ-personer. 

 

Så som Röndahl et al. (2003) skriver förklarar merparten av alla sjuksköterskor att 

de vårdat en homosexuell patient någon gång under sitt yrkesverksamma liv. Om 

man jämför detta med Neville och Henricksons (2006) resultat där de visar på att 

71,7 procent av de homosexuella kvinnorna och 64,7 procent av de homosexuella 

männen berättade om sin sexuella läggning för vårdgivaren, borde andelen 

sjuksköterskor som vårdat en homosexuell patient utan vetskap om detta vara 

relativt stor i sammanhanget. Om man vidare reflekterar kring det som Röndahl 

(2009b) skriver, att 60 procent av de svarade bland läkar- och 

sjuksköterskestudenterna i en studie inte visste om homosexualitet var en mental 

sjukdom eller ej, så anser författaren till denna studie att det kan ge ett dåligt 

underlag för den givna vården till patienten. Författaren anser vidare att risken för 

att se homosexualitet ur den patologiska infallsvinken bör vara överhängande för 

de som klassificerar homosexualitet som en mental sjukdom. Så som Röndahl 

(2009a) skriver relateras den patologiska infallsvinken på homosexualitet oftast 

till distansering av patienten och undvikande vård. 

 

Heteronormativitet hittades på många nivåer av sjukvården, på olika avdelningar, 

i rutiner och förhållningssätt. Ofta är de personer som förmedlar denna typ av 

normativitet omedvetna om förmedlingen. (Röndahl et al., 2006). Sjuksköterskor 

åtar sig att leverera en holistisk vård och bör därmed aktivt motverka 

heteronormativitet och homofobi på arbetsplatsen (Neville & Henricksons, 2006). 

För att kunna motverka dessa anser författaren i denna studie att sjuksköterskor 

behöver kunskap om olika familjekonstellationer och mångfalden kring olika 

relationsbildningar. Detta beskriver även Röndahl (2009a) som viktigt då 

sjuksköterskor ofta saknar kunskap inom ämnena sexologi och olika 

samboformer. Röndahl skriver vidare att sjuksköterskeyrket även förutsätter 

medkänsla och deltagande i patienterna men många fall har rapporterats där 
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distansering av ickeheterosexuella patienter skett. 

 

I resultatet redogjordes flera studier som visar på att de heterosexuella 

antagandena hos vårdgivare ger konsekvenser för vården av de personer som inte 

anser sig ha en heterosexuell läggning (Neville & Henricksons, 2006; Röndahl et 

al., 2006; och McNair et al., 2008). Med åtanke på detta anser författaren att det är 

väsentligt att införskaffa kunskap som vårdgivare om de heterosexuella 

antagandenas yttranden i vården. Enligt Röndahl et al. (2006) skriver finns en stor 

brist på kunskap i samhället och i omvårdnadsämnen när det kommer till 

homosexuella kvinnor och män livsvillkor, hur deras vardagsliv ser ut och hur 

heteronormativitet påverkar deras välbefinnande. En av de intervjuade i Röndahls 

studie förklarade att då heterosexuella personer lär sig mer om vad det innebär att 

vara homosexuell ökar chansen att de visar mer medkänsla gentemot 

homosexuella. Genom att möta homo- och bisexuella personer anser författaren 

därmed att personer kan få ökad insikt och förståelse för ickeheterosexuellas 

livsvärld. Detta kan jämföras med Suominen et al. (2009) som beskrev att tidigare 

erfarenheter och möten med homosexuella i vården korrelerar med mer positiva 

attityder gentemot homosexuella. Ett sätt som samhället kan lära sig mer om 

homosexuella är det fanns även beskrivet i en studie av Spidsberg (2007) där ett 

antal homosexuella kvinnor inte bara lämnade ut sin sexuella läggning för egen 

vinnings skull utan även av politisk orsak då de ville visa att homosexuella också 

kan skaffa barn. 

 

I Hardings (2007) studie framkom det att de homosexuella deltagarna var de som 

uttryckte minst acceptans till homosexualitet och uttryckte mest homofobi. Detta 

diskuteras i studien kan bero på att många homosexuella män försöker gömma sin 

sexuella läggning och agerar homofobiskt för att inte skapa misstankar om 

homosexualitet. Enligt författaren skulle detta kunna undvikas genom att 

arbetsplatser och samhället blir mer öppensinnat för utlämnandet av individers 

sexuella läggning. 

 

Så som Röndahl (2009a) skriver kan missförstånd och obekväma situationer 

uppstå då patienten inte utlämnar sin sexuella läggning, även fientlighet kan 
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uppstå mellan vårdgivare och vårdtagare. Det finns alltid en risk för osäkerhet och 

distansering från vårdgivarens håll då en ickeheterosexuell vårdtagare lämnar ut 

sin sexuella läggning. Enligt Neville och Henrickson (2006) blev 8,6 procent av 

vårdgivarna något obekväma när de ickeheterosexuella vårdtagarna utlämnade sin 

sexuella läggning. Anledningen till att de blev något obekväma skulle enligt 

författaren bland annat kunnat bero på det som Röndahl (2009a) skriver att det 

finns flera fall där vårdgivarna ser på homosexualitet som en mental sjukdom eller 

utvecklingsstörning, speciellt bland de äldre vårdgivarna. Neville och Henrickson 

(2006) beskrev vidare att 9,5 procent av vårdgivarna ignorerade utlämnandet av 

vårdtagarens sexualitet. Detta anses av författaren vara väldigt allvarligt då det 

inte ges något svängrum att tillgodose de specifika behov patienten har relaterat 

till sin sexuella läggning. Sådana behov kan bland annat innebära det som 

deltagarna i Röndahls et al. (2006) undersökning beskrev, att många 

homosexuella lever socialt isolerade utan kontakt med deras familjer och därmed 

lever de ofta med bristande socialt stöd och hjälp. Detta gäller speciellt äldre och 

ensamstående homosexuella som är speciellt utsatta enligt studien. Författaren till 

denna studie anser att omvårdnadsbehoven behöver tillgodoses och skräddarsys 

till dessa personer då bristande socialt stöd kan inverka på patientens hälsa. 

Angående den ickeheterosexuellas utlämnande av sin sexuella läggning skrev 

Polek et al. (2008) att ju mer nöjd man är med sin läkare som homosexuell kvinna 

desto större var chansen då att hon lämnade ut sin sexuella läggning. Författaren 

till denna studie anser att detta borde vara överförbart till homosexuella män och 

bisexuella män och kvinnor. Författaren anser även att detta kan vara överförbart 

till andra sociala kontexter i sjukvården, att ju mer nöjd man är med sin 

vårdgivare desto större förtroende får man då för denne. 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie användes totalt 14 artiklar i resultatdelen. Av dessa artiklar 

var sju artiklar av hög kvalitet och sju artiklar av medelhög kvalitet. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar var inkluderade i studien för att säkerställa ett 

mer tillförlitligt resultat. Då endast artiklar med hög eller medelhög kvalitet 

inkluderades i resultatet medförs ett generaliserbart och reliabelt resultat. 

Artiklarna bestod av data inhämtat från länderna Australien, Estland, Finland, 
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Litauen, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige och USA. Det är dock svårt 

att överföra resultatet från dessa länder till länder med andra kulturer och 

religioner än dessa. Så som Röndahl et al. (2004b) skriver har kulturell bakgrund 

en avgörande roll i känslor gentemot homosexuella. 

 

I denna studie inkluderades 4 artiklar med författarna Röndahl, Innala och 

Carlsson samt 2 artiklar av endast Röndahl. Den höga andel artiklar av dessa 

författare relateras till att detta forskningsämne är relativt outforskat och det finns 

begränsat antal involverade författare inom detta ämne. Dessutom finns mycket 

heteronormativitet bland litteratur och artiklar i ämnesområden som vidrör 

sexualitet, vilket kan resultera i att relativt lite forskning sker enligt de 

ickeheteronormativa antagandena. 

 

I denna studie användes både artikeldatabasen PubMed och Cinahl för att undvika 

att relevanta artiklar inte uteslutits, dock kunde flera databaser används för att 

säkerställa detta ännu mer. Begränsningen på att artiklarna skulle vara publicerade 

de senaste tio åren kan ha resulterat i ett mer förlitligt resultat. En ytterligare 

anledning till tidsbegränsningen på artiklarna var att de senaste tio åren har det 

skett många förändringar i samhället när det kommer till HBTQ-personers 

rättigheter och flera nya lagar har instiftats så som till exempel 

diskrimineringsförbudslagar. Vidare användes begränsningen 

omvårdnadstidskrifter för att begränsa artiklarna till omvårdnadsämnet, den 

slutliga sökningen testades även med ”AND nurs*” som sökord istället för 

begränsningen ”Nursing Journals” men detta gav samma artiklar. 

 

Då artiklarna var översätta från engelska till svenska av författaren fanns en risk 

för felöversättning och feltolkning av texten. 

 

Slutsats 

Resultatet visade att det fanns vissa negativa attityder till HBTQ-personer, 

speciellt bland äldre vårdgivare, religiösa och de med en icke-svensk kulturell 

bakgrund. De negativa attityderna till homosexuella kunde dock bli mer positiva 

då vårdgivarna hade tidigare vårderfarenhet av homosexuella. Då vårdgivarna är 
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mer medvetna om de heteronormativa antagandena i vården, så som vissa rutiner 

och förhållningssätt, bör vården till HBTQ-personer bli mer tillfredställande. I 

resultatet beskrevs även bristande kunskaper om HBTQ-personer i vården. 

Bristande kunskaper om olika personers behov kan leda till större risk att 

omvårdnadsbehoven inte tillfredställs. 

 

Vidare anser författaren att mer forskning behövs i detta forskningsområde, så 

som specifika omvårdnadsbehov till HBTQ-personer och hur sjukvården bör vara 

upplagd för att göra det lättare för HBTQ-personer att lämna ut sin sexuella 

läggning. Även mer omfattande studier hur man motverkar heteronormativitet bör 

anses viktiga för en hållbar utveckling i vården till HBTQ-personer. 
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Bilaga 1. Klassificering och Värdering av studier. 

 

Klassificering kommer att utföras enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och 

indelas i följande grupper: 

 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 

utan slumpmässig fördelning 

 

Kvalitativ omvårdnadsforskning har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) en lång 

tradition. Därför kommer även kvalitativa studier att ingå. 

 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex personens 

upplevelser och erfarenheter. 

 

Förutom klassificering kommer studiernas vetenskapliga kvalitet att värderas 

enligt en tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig 

kvalitet (III). 

 

Tabell 1. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ 

metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

P 

Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata statistiska metoder. 

- 

Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska 

metoder 



 

 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ 

metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48) 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

K 

Studie med kvalitativ metod. Väldefinierad 

frågeställning, relevant urval samt väl 

beskriven undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt 

beskriven metod/analys 

ej tillräckligt beskriven 

eller bristfällig 

resultatredovisning 

 



 

 

 Bilaga 2. 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. Homosexuella/Bisexuella/Transsexuella/Queer  □  

2. Attityder       □  

3. Vårdpersonal    □ 

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 3. Artiklar exkluderade från resultatet. 

Författarens namn Artikelns titel Motivering till exkludering 

Albarran & Salmon 

2000 
Lesbian, gay and bisexual experiences within critical care nursing, 1988-1998: a survey of the 

literature 
Artikeln är en litteraturstudie. 

Blackwell 

2008 
Registered Nurses' Attitudes Toward the Protection of Gays and Lesbians in the Workplace 

Artikeln bedöms vara av låg 

kvalitet. 

Bonvicini & Perlin 

2003 
The same but different: clinician–patient communication with gay and lesbian patients Artikeln är en review. 

Caitrian 

1999 Nurses' perceptions of sexuality relating to patient care Artikeln är en review. 

Christensen 

2005 Homophobia in Nursing: A Concept Analysis Artikeln är en konceptanalys. 

Giddings & Smith 

2001 Stories of Lesbian In/Visibility in Nursing 
Artikeln bedöms vara av 

kvalitet. 

Goldberg 

2006 Understanding Lesbian Experience Artikeln är en review. 

Hutchinson, Thompson & 

Cederbaum 

2006 
Multisystem Factors Contributing to Disparities in Preventive Health Care Among Lesbian Women 

Artikeln bedöms vara av 

kvalitet. 

Irwin 

2007 Homophobia and heterosexism: implications for nursing and nursing practice Artikeln är en review. 

McManus, Hunter & Renn 

2006 Lesbian Experiences and Needs During Childbirth: Guidance for Health Care Providers Artikeln är en review. 

Roberts 

2006 Health Care Recommendations for Lesbian Women Artikeln är en review. 

Shaffer 

2005 Transgender Patients: Implications for Emergency Department Policy and Practice Artikeln är en review. 



 

 

Bilaga 4. Artiklar inkluderade i resultatet. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 

 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

 

Analysmetod 

 

Huvudresultat 

 

Studiedesign - 

kvalitet 

 

Harding 

2007 

Nya Zeeland 

Syftet med denna studie var att 

undersöka den stereotypa manliga 

sjuksköterskan som homosexuell, och 

att beskriva hur denna diskurs får 

konsekvenser för en grupp manliga 

sjuksköterskor i Nya Zeeland. 

 

Kvalitativ 

Deskriptiv 
18 (0) Diskursanalys 

Trots att majoriteten av manliga sjuksköterskor 

är heterosexuella kvarstår stereotypen om 

homosexualitet. Manliga sjuksköterskor utsätts 

ofta för homofobi på arbetsplatsen. 

Heterosexuella manliga sjuksköterskor använder 

strategier för att undvika gissningen att de är 

homosexuella, dessa inkluderade att undvika 

homosexuella kollegor och uttrycka sin 

heterosexualitet. 

K 

Hög 

McNair, 

Brown, 

Perlesz, 

Lindsay, De 

Vaus & Pitts 

2008 

Australien 

Frågeställningen i denna studie var hur 

familjer med lesbiska föräldrar 

förhandlar och hanterar deras samspel 

med sjukvården. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 
61 (0) 

Konstant 

jämförande metod, 

Grounded Theory 

I Studien beskrevs genom erfarenheter hos de 

tillfrågade att vårdens byråkrati var 

komplicerad. Många deltagare tyckte dock att 

enskilda vårdgivare var öppna och 

omsorgsgivande. Olika strategier  

används för offentliggörande av sin sexuella 

läggning till vårdgivare. Valet av strategi som 

användes påverkades av familjebildning, rollen 

hos icke-födande föräldern, geografiska läget 

och förväntad kontinuitet i vården. 

K 

Hög 

Neville & 

Henrickson 

2006 

Nya Zeeland 

Syftet med denna studie var att 

undersöka människors uppfattning vid 

utlämnande av sin lesbiska, 

homosexuella eller bisexuella identitet 

till primär vårdgivare. 

 

Kvantitativ 

Prospektiv 

Kontrollerad 

2269 (0) 
Variationsanalys, 

Chi-2-test 

Fler kvinnor än män beskrev att vårdgivarens 

attityder till deras ickeheterosexuella identitet 

var viktigt när de valde vårdgivare. 

Statistiskt signifikant fler kvinnor än män 

beskrev att de vanligtvis eller alltid förutsattes 

vara heterosexuella. Dessutom kommer fler 

kvinnor ut med sin sexuella identitet till sina 

vårdgivare. 

P 

Medel 



 

 

Polek, Hardie 

& Crowley 

2008 

USA 

Det övergripande syftet med denna 

studie var att utforska olika 

demografiska variabler och deras 

association till att avslöja sin sexuella 

läggning till sjukvårdspersonalen. 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

Prospektiv 

Kontrollerad 

Korrelationsstud

ie 

96 (27) 
Logistisk 

regressionsanalys 

Resultatet visar att en kvinnas  

självidentifierande sexuella läggning var 

betydande i att förutsäga huruvida hon delat sin 

läggning med sin vårdgivare. Ju mer kvinnans 

egendefinierade sexualitet rörde sig mot den 

heterosexuella läggningen på en skala, desto 

mindre troligt var det att hon delade hennes 

läggning med hennes vårdgivare. 

 

P 

Medel 

Röndahl, 

Innala & 

Carlsson 

2003 

Sverige 

Syftet med denna studie var att 

undersöka skillnader i attityder hos 

sjuksköterskor, undersökerskor, 

sjuksköterskestudenter och 

undersökerskestudenter gentemot HIV-

infekterade och homosexuella HIV-

infekterade patienter. Detta genom att 

mäta rädslan för att möta patienter med 

HIV och att undersöka om 

sjuksköterskor, undersökerskor, 

sjuksköterskestudenter och 

undersökerskestudenter skulle välja att 

undvika vårdandet av HIV-infekterade 

patienter. 

Kvantitativ 

Prospektiv 

 

353 (131) 
Deskriptiv, 

Variationsanalys 

Generellt sett visade både vårdpersonal och 

sjuksköterskestudenter empatiska attityder till 

HIV-infekterade och homosexuella HIV-

infekterade patienter samt en låg grad av rädsla 

för HIV-smitta. Resultaten visade också att i 

den yrkesverksamma gruppen skulle 36 procent 

avstå från att vårda HIV-infekterade patienter 

om den möjligheten fanns. Motsvarande siffra 

för de studerande var 26 procent. 

P 

Hög 



 

 

Röndahl, 

Innala & 

Carlsson 

2004a 

Sverige 

Syftet med denna studie var att 

undersöka attityder hos sjuksköterskor 

gentemot homosexuella män och 

kvinnor och vad dessa sjuksköterskor 

tror är orsaken till homosexualitet. 

Kvantitativ 

Prospektiv 

 

353 (131) 

Deskriptiv, 

Variationsanalys, 

Cronbachs alpha 

Sjuksköterskor uttryckte mest positiva attityder 

medan undersköterskestudenter uttryckte minst 

positiva attityder. Den vanligaste uppfattningen 

om orsaken till homosexualitet var att det var 

medfött. De som hade denna uppfattning 

uttryckte mer positiva attityder till 

homosexualitet än de som ansåg att 

homosexualitet förvärvades. 

P 

Hög 

Röndahl, 

Innala & 

Carlsson 

2004b 

Sverige 

Syftet med denna studie var att 

undersöka sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters känslor till 

homosexuella och eventuella 

bindningar till kulturell bakgrund och 

kön. Syftet var även att undersöka om 

sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter skulle välja att 

inte vårda homosexuella patienter om 

det fanns som val, och om detta skulle 

visa sig, hur de då skulle uttrycka sin 

önskan att inte vårda denna grupp av 

patienter. 

Kvantitativ 

Prospektiv 

Deskriptiv 

AAC 

NBQ 

353 (131) 
Variationsanalys, 

Cronbachs alpha 

Studien visade att såväl professionell 

vårdpersonal och studenter uttryckte känslor av 

homofobisk ilska, homofobisk skuld och glädje. 

De personerna med en annan kulturell bakgrund 

än svensk uttryckte mer homofobi. Inga 

könsskillnader hittades för homofobiska 

känslor. Bland de yrkesverksamma skulle 36 

procent avstå från att vårda för homosexuella 

patienter om alternativet fanns. Den 

motsvarande siffran för de studerande var 9 

procent. 

P 

Hög 



 

 

Röndahl, 

Innala & 

Carlsson 

2006 

Sverige 

Syftet med denna studie var att 

beskriva vad homosexuella kvinnor 

och män säger, som patienter och 

partners, om deras erfarenheter i 

omvårdnad vid sjukhusvård och vad de 

anser viktigt i kommunikationen om 

homosexualitet och omvårdnad. 

 

 

 

Kvalitativ 

Deskriptiv 
57 (30) Innehållsanalys 

Heteronormativitet hittades på flera områden i 

sjukvården. Vårdpersonal visade ibland 

svårighet när en patient avvek ifrån dessa 

heteronormativa antaganden. Partners till 

homosexuella patienter upplevde mer 

heterosexuella antaganden än de som var 

patienter, och det ledde till känslor av att inte 

accepteras som en "riktig" närstående. 

K 

Medel 

Röndahl 

2009a 

Sverige 

Syftet med denna studie var att 

beskriva erfarenheten hos 

homosexuella och deras partners 

beträffande attityder i omvårdnaden. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 
57 (30) Innehållsanalys 

Nästan alla medverkande beskrev en känsla av 

otrygghet i att lämna ut sin sexuella läggning till 

vårdpersonal. De flesta patienter som beskrevs 

upplevde att vårdpersonalen bemötte dem på ett 

respektfullt sätt, men ibland uppfattas ett slags 

avståndstagande i personalens beteende. Några 

medverkade berättade att vårdpersonalen 

bedömer homosexualitet som något onormalt. 

Deltagarna trodde att osäkra känslor påverkade 

deras förmåga att samverka. 

K 

Medel 

Röndahl 

2009b 

Sverige 

 

Syftet med studien var att undersöka 

studenternas tillgång till kunskap om 

HBT. 

Kvantitativ 

Prospektiv 

Kontrollerad 

Deskriptiv 

Korrelationsstud

ie 

KHBT 

135 (11) Deskriptiv 

Brister i HBT-kunskap sågs i de tillfrågade 

studentgrupperna oavsett utbildningsprogram, 

kön eller religiös övertygelse. 

P 

Medel 



 

 

Spidsberg 

2007 

Norge 

Syftet med denna studie var att 

beskriva mödravårdsupplevelser 

berättade av ett urval lesbisk par. 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

 

12 (0) 
Fenomenologisk 

hermeneutisk 

De intervjuade kände sig ansvariga för att ha 

rätt attityd i mötet med vården, vilket bland 

annat innebar att vara öppen om sin sexualitet. 

De beskrev även olika erfarenheter från 

omvårdnadssituationer och hur de bemötte 

vården. 

K 

Hög 

Stewart 

1999 

Storbritannien 

Hypoteserna i denna studie var att 

sjuksköterskestudenters fördomar mot 

en person och viljan att interagera med 

denna person skulle skilja sig beroende 

på medicinsk diagnos och sexuell 

läggning samt att 

sjuksköterskestudenterna skulle bli 

mindre fördomsfulla och få ökad vilja 

att interagera med personer oberoende 

på medicinsk diagnos och sexuell 

läggning, ju längre på utbildningen 

studenterna går. 

Kvantitativ 

Prospektiv 

Kontrollerad 

PESIS 

192 (0) Faktorsanalys 

Studien visar på hög nivå av fördomar gentemot 

homosexuella relaterat till sjukdomar som till 

exempel AIDS, men även till heterosexuella 

med AIDS. De tillfrågade i studien svarade att 

homosexuella fick ”ansvara” och ”skylla sig 

själva” till större grad än de heterosexuella vid 

denna sjukdom. 

P 

Medel 

 



 

 

Suominen, 

Koponen, 

Staniuliene, 

Istomina, Aro, 

Kisper-Hint, 

Vänskä & 

Välimäki 

2009 

Finland, 

Estland och 

Litauen 

Syftet med denna studie var att 

beskriva och jämföra 

sjuksköterskestudenters attityder i 

dessa tre länder och utforska hur 

attityder gentemot HIV/AIDS 

korrelerar med bakgrundvariabler. 

Kvantitativ 

Prospektiv 

Kontrollerad 

569 (98) Variationsanalys 

Betydande skillnader mellan länderna hittades, 

finska sjuksköterskestudenter som visar de mest 

positiva attityder mot HIV/AIDS-patienter och 

homosexuella patienter. Tidigare erfarenhet av 

homosexuella och HIV/AIDS-drabbade 

patienter var den enda faktor som hade stor 

positiv inverkan på sjuksköterskestudenternas 

attityder. Sjuksköterskestudenternas vilja att ta 

hand om en HIV/AIDS-drabbad patient var 

associerad med en positiv attityd till dessa 

patienter. Arbetslivserfarenhet korrelerade 

negativt med generella attitydbildningar och 

äldre sjuksköterskestudenter med mer 

arbetslivserfarenhet visade en mer negativ 

inställning till homosexuella patienter. 

P 

Hög 

Wilton, T., & 

Kaufmann, T. 

2001 

Storbritannien 

Syftet med denna studie var att 

undersöka erfarenheter av mödravård 

bland ett urval av lesbiska kvinnor i 

Storbritannien för att utvärdera vården 

som ges till dessa. 

 

 

Kvalitativ 

Deskriptiv 
50 (0) Innehållsanalys 

Deltagarna rapporterade höga nivåer av oro över 

konsekvenserna för utlämnande av deras 

sexuella läggning och oro barnmorskornas 

personliga attityder och förutfattade meningar. 

Deltagarnas kommentarer visade på att 

utlämnandet av sin homosexuella läggning kan 

ge signifikant negativ inverkan på kvaliteten i 

vården. 

K 

Medel 

 


