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Abstrakt 

Bakgrund: Det råder en heteronormativitet inom vården idag, och det fins inslag av 

homofobi. Attityder angånde homosexualitet förstärks genom media. Vi har i dag lagar som 

skyddar de homosexuellas rättigheter, och RFSL har tagit fram en HBT – certifiering som kan 

hjälpa till att kvalitetssäkra vården för de homosexuella. Sjuksköterskor behöver ändå tänka 

på vilka attityder de är som de förmedlar till sina patienter. Tidigare forskning har visat att 

Sjuksköterskor har både negativa och positiva attityder till homosexualitet. Det som studeras i 

den här uppsatsen är om man kan se några särskilda teman i artiklar som har undersökt hur 

homosexuella patienter upplever sjuksköterskornas attityder. Metod: En kvalitativ design 

användes, en litterastudie och en kvalitativ innehållsanalys. 15 artiklar granskades. Resultat: 

De teman som identifierades efter innehållsanalysen var; Negativa upplevelser, Positiva 

upplevelser, Kunskap.  Diskussion: Patienternas upplevelser, positiva och negativa, samt 

temat kunskap diskuterades mot studiens bakgrundsavsnitt. Sjuksköterskornas attityder 

förmedlades till patienterna, både positiva och negativa. Det krävs mer kunskap om de 

homosexuellas särskilda vårdbehov, och den negativa heteronormativiteten bör förändras. 

Detta för att homosexuella har rätt till kvalitetsvård, och det finns t.ex. en HBT – certifiering 

att ta till. Sjuksköterskor måste bli bättre på att kommunicera, då detta är ett sätt att hålla 

attityderna under kontroll. 

Nyckelord: Attityder, Homosexualitet, Litteraturstudie,  Patientupplevelser, Sjuksköterskor, 

Vården  
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INLEDNING 

Jag som invandrare i Sverige har sett en hel del. Jag vet hur det känns att vara på ”den andra 

sidan”. Jag tror starkt på ”alla har rätt till lika vård” och för att komma dit krävs det att man 

har förståelse för alla etniciteter och sexuella läggningar. Vården borde vara den plats på 

jorden där man får vara den man är utan att bli dömd och därmed bli bemött med respekt och 

förståelse. Denna litteraturstudie är skriven så att fler personer får upp ögonen hur ”den andra 

sidan” ser och känner för vården. Kan vi inte prata öppet om det som händer i vården idag 

kommer vi inte kunna förbättra vården till det bättre. 

 

BAKGRUND  

Det råder en heteronormativitet inom vården idag. ”Heteronormativitet är alla de normer, 

regler och praktiker som främjar och sanktionerar heterosexualitet i vissa former, något som 

allt mer kritiseras som grunden för homosexuellas förtryck och diskriminering” (Sandell, 

2004, s. 349).  Hon skriver också ”Det mest framträdande med heteronormativitet är att alla 

antas vara heterosexuella. Detta är ett osynliggörande av homosexuella och därmed också 

kränkande.” (ibid., s. 350). På RFLS’s (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 

transpersoners rättigheter) hemsida kan man läsa: 

” Alla förutsätts vara hetero hela tiden. En lesbisk kvinna hos gynekologen får frågan om när 

hon hade samlag senast och får erbjudande om p-piller. Detta är fel sorts hälsovård och allt 

kommer sig av att läkaren utgår från att kvinnan är hetero. Det är först när man själv markerar 

från normen som man uppfattas som icke-hetero.” (URL 1, http://www.rfsl.se/?p=412) 

Fish (2006) kopplar också heteronormativitet till diskriminering. Hon använder begreppet 

”heterosexism”, och liknar det med homofobi.  Hetersexism behöver inte vara homofobisk på 

ett medvetet plan, men det diskriminerar homosexuella bl.a. genom att utforma formalia, eller 

att rutiner kring t.ex information om sex,  riktar sig till heterosexuella. Både homofobi och 

heterosexism kan också innebära både verbala och fysiska övergrepp, men det är mer vanligt 

att det rör sig om omedvetna fördomar/inställningar.   

Homofobi kan definieras på en mängd olika sätt, men Sandell definierar det som: ”Homofobi 

patologiserar dem som inte accepterar eller tolererar homosexuella; de anses visa upp en 

sjuklig rädsla för homosexualitet.” (2004, s. 349). I ”Heterosexism in Health and Social Care 

(Fish, 2006) så kan man läsa om hur homofobi kan kategoriseras på fyra olika sätt; Homofobi 
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som en rädsla, Homofobi som en psykisk störning, Homofobi som ett individuellt problem, 

Internaliserad homofobi.  Det innebär i princip att homofobin kan yttra sig på olika sätt.  

Det är svårt att säga exakt hur utbredd homofobin är. Tittar man på specifika områden, i det 

här fallet bland sjuksköterskor, så kan det vara ännu svårare. Det har dock gjorts försök.  En 

studie av Campos-Arias, Herazo & Cogollo (2010) visade att mellan 7 – 16% av 

sjuksköterskestuderande var homofobiska. Det var män och religiöst konservativa som var 

mest benägna att vara homofoba. Författarna ansåg att homofobin var vanlig bland 

sjuksköterskestudenter, och påpekar att den negativa attityden till de homosexuella kan 

komma att påverka den vård som dessa människor får negativt.  

Homosexualitet, och homosexuellas rättigheter är ett hett ämne inom media. Här kan man 

hitta exempel på de attityder som råder i samhället. Människors sexualitet, särskilt 

homosexualitet, används för att definiera eller tillskriva något en särskild värdering.  Att 

skriva att något involverar homosexualitet kan ge ett helt annat budskap. Rubriken ”Polisjakt 

efter homosexmord” i Aftonbladet i april 2000, är ett exempel på hur man använt 

homosexualitet för att förmedla/förstärka en negativ bild av homosexuella (Sahlman, 2005, 

s.151). Media spelar en stor roll när det kommer till att forma attityder idag. Sahlman skriver:  

”Det skrivs många fler artiklar, med många olika infallsvinklar. Homosexualitet är inte längre 

tabu. Men fortfarande något som väcker känslor och diskuteras.” (ibid., s.158). Kapitlet tar 

upp hur media kan ta ett ansvar för hur man målar upp bilden av homosexualitet, och hur man 

bör tänka på vilken attityd man sprider. T.o.m. TT (Tidningarnas Telegrafbyrå) saknar en 

policy för HBT – frågor, och tycker inte att det behövs, och de är en av våra stora 

nyhetsbyråer (ibid., s.157).  

Historiskt sett har homosexuella haft få, eller inga rättigheter. Det har varit både olagligt och 

ansetts vara sjukligt, och de homosexuella har fått lida för samhällets fördomar. Idag finns det 

tack och lov lagar som skyddar de homosexuellas rättigheter. Nedan följer en lista som tar 

upp några viktiga årtal som illustrerar hur lagarna kring homosexualitet utvecklats genom 

åren: 

”1944 > Avkriminaliserades homosexuella förbindelser mellan vuxna. 

1979 > Avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp. 

1987 > Infördes förbud att diskriminera homosexuella. 

1995 > Partnerskapslagen träder i kraft. 
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2005 > Förbud mot diskriminering som har samband med sexuell läggning inom det sociala 

området, det vill säga socialtjänsten, socialförsäkrings-systemet, A-kassan och hälso- och 

sjukvården införs. 

Lagen om insemination även för kvinnor som är sambo eller registrerad partner med en annan 

kvinna träder i kraft. 

2011 > Grundlagsförbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning införs i 

regeringsformen.” (URL 2, http://www.rfsl.se/?p=2840) 

 

Diskrimineringsombudsmannen’s (DO) rapport tar inte bara upp hur homosexuella har 

diskriminerats rent historiskt, genom bl.a. tvångssterilisering och patologisering av deras 

sexualitet (URL 3) Ser man specifikt till vården så faller lagen om homosexuellas rättigheter 

under diskrimineringslagen (2008:567), vilken säger att ”Diskriminering är förbjuden i fråga 

om hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet”. 

RFSL erbjuder sedan 2008 en HBT – certifiering vilket inne bär att en organisation jobbar 

strategiskt för ”att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av 

patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv.” (URL 4) För att bli HBT – verifierad 

måste en organisation/verksamhet genomgå ett certifieringsarbete. Detta innebär i korthet att 

en organisation åtar sig att genomföra utbildningsinsatser och andra interna 

utvecklingsarbeten. De kriterier som ska vara uppfyllda för att certifikatet ska utfärdas är; att 

de anställda har minst en grundutbildning i HBT – frågor och eventuellt överenskomna 

fördjupningskunskaper, att utifrån ett HBT – perspektiv aktivt och kontinuerligt skapa en 

öppen och inkluderande arbetsmiljö, organisationen ska använda sin HBT – utbildning för att 

kontinuerligt arbeta för ett välkomnande och respektfullt bemötande, att det finns en plan för 

hur man ska arbeta med attitydfrågor både mot patienter och egna anställda även efter 

utbildningens slut – samt att det ska finnas en plan för hur man hanterar ev. 

klagomål/diskrimineringsfall, att enligt en avtalad plan genomföra kvalitetsgenomgångar 

under certifieringsperioden. Ett certifikat är giltigt i 3 år, därefter kan ett uppföljande göras 

vilket kan förnya certifikatet i ytterligare 3 år. 

Hur man kommunicerar med sina patienter förmedlar en viss attityd. Sjuksköterskan måste 

kunna lita till sin egna förmåga för att patienten ska få en känsla av trygghet, och denna 

trygghet får man genom att kommunicera med sjukvårdspersonalen. Om man sätter patientens 

behov i centrum så leder det i förlängningen till en bättre livskvalitet för patienten. 

Organisationen i sig måste fokusera sig på patientens livsvärld, och göra denna till en 

utgångspunkt för sjuksköterskorna när dessa på olika sätt ska undervisa sina patienter. Detta 
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lär man sig ofta genom erfarenhet, egen eller andras, och utifrån de behov som finns. Den 

pedagogiska kompetensen är inte bara beroende på erfarenhet utan också personliga 

egenskaper som empati och inlevelse.  (Klang Söderkvist, 2007).  

Vad man kommunicerar till sina patienter är alltså väldigt viktigt. Om sjuksköterskans 

erfarenheter och personliga egenskaper, t.ex. attityder, är negativa så kan detta alltså 

förmedlas till patienten. Detta kan i längden påverka patientens livskvalitet 

Sjuksköterskans är den som många människor möter först när de söker sig till vården, och är 

därför den som ger det första intrycket av vilket bemötande man kan vänta sig. Vilken attityd 

man möts av kan alltså vara av stor betydelse får hur man upplever vården, och hur man 

kommer att reagera och hantera framtida möten. När man söker sig till vården är man i 

känsligt läge, på grund av eventuell sjukdom, och är man dessutom homosexuell så kan det 

kännas extra utsatt. Att inte veta vilken attityd man kommer att mötas av kan skapa en oro 

som  sig inte är hälsosam. Sjuksköterskors attityd mot homosexuella människor är ett ämne 

som är relativt dåligt utforskat. Det finns i alla fall några studier som kan ge en inblick i 

vilken attityd sjuksköterskorna själva tycker att de har. 

I Röndahl, Innala & Carlsson’s studie (2004) kom man fram till att de flesta sjuksköterskorna 

hade en positiv attityd till homosexuella, sjuksköterskestudenterna var mindre positiva. De 

flesta hade inställningen att homosexualitet var något medfött, och det var dessa som hade en 

mer positiv attityd. De som ansåg att homosexualitet var ett val hade mer ofta en negativ 

attityd. En studie från Södra Taiwan kom fram till att sjuksköterskor som hade homosexuella 

släktingar eller vänner, hade en högre utbildning, eller hade vårdat homosexuella tidigare 

hade en mer positiv attityd. Sjuksköterskor som hade jobbat längre, identifierade sig som 

definitivt heterosexuella och var religiösa var mer benägna att ha en negativ attityd (Yen et 

al., 2007). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Bakgrunden tyder på att det råder en heteronormativitet inom vården. Homofobi och negativa 

attityder finns, men det har blivit bättre. Media tar ofta upp homosexualitet, något som kan 

påverka de attityder som finns, men  tyvärr används det ofta för att ge en negativ bild. I dag 

finns det lagar som skyddar de homosexuella, och RFSL erbjuder en HBT – certifiering som 

ytterligare kan kvalitetssäkra vården för homosexuella. Vilken attityd som kommuniceras 
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inom vården är viktig, då den kan påverka patientens livskvalitet. Tidigare forskning tyder på 

att de flesta sjuksköterskorna har en positiv attityd, men inte alla. Frågan är hur attityderna 

faktiskt upplevs av de homosexuella patienterna. I den här studien har jag därför valt att 

studera vilken attityd som de homosexuella patienterna faktiskt upplever att sjuksköterskorna 

har. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur homosexuella människor, i möte med 

vården, upplevt sjuksköterskors attityd på deras sexualitet. 

 

Frågeställning  

•  Kan några teman utläsas ur vetenskapliga artiklar angående vilka attityder 

homosexuella upplever att sjuksköterskor har om deras sexualitet? 

 

METOD  

Design 

Studien har en kvalitativ ansats, då metoden som används är en litteraturstudie. Vidare så har 

en förenklad kvalitativ innehållsanalys genomförts (Bryman, 2002). Sökningar i vetenskapliga 

databaser med orden ”homosexuality”, ”attitudes” och ”nurses” (samt närliggande böjningar 

av sökorden) genomfördes (se tabell 1.). De artiklar som hittades filtrerades genom läsning av 

titlar, abstrakt och totalt innehåll. Artiklar som efter filtreringen svarade upp mot studiens 

syfte och frågeställning togs med i studien. Efter att ha filtrerat ut artiklar ur databassökningen 

så lästes referenslistor igenom för att eventuellt hitta relevanta artiklar som databassökningen 

missat. Där hittades ett stort antal artiklar. När artiklarna valts ut gjordes en 

kvalitetsgranskning med hjälp av granskningsmallar som hittats på SBU’s hemsida (URL 5), 

och resultatet av granskningen sammanställdes till en överblickbar tabell (tabell 2). De 

relevanta artiklar som valts ut genomgick sedan en enklare kvalitativ innehållsanalys, där 

artikelinnehållet djuplästes och delades in i teman. 



8 
 

 

 

Definitioner  

• Sjuksköterskor utför en mängd olika sysslor inom vården. I den här uppsatsen används 

därför ofta benämningen ”vårdpersonal”, för att täcka in samtliga 

anställningspositioner som sjuksköterskorna i de studerade artiklarna har.  

• Homosexuella definieras som ”En person som har förmågan att bli kär i, kåt på 

och/eller attraherad av personer av samma kön. Homosexualitet definieras i svensk 

lagstiftning som en av tre sexuella läggningar.”, och ingår i en grupp som ofta samlas 

under benämningen HBT i Sverige. I den gruppen ingår människor som är Homo-, Bi- 

eller Transexuella (på engelska; Lesibian, Gay, Bi- or Transsexual = LGBT). Personer 

som anser sig vara Queer ingår också i gruppen (URL 6). Litteraturstudien fokuserar 

på homosexuella personer, men i vissa av artiklarna kan personer ur de andra 

grupperna förekomma. 

 

Artikelkriterier för inkludering/exkludering  

Endast vetenskapliga artiklar som behandlar hur homosexuella människor, i möte med vården, 

upplevt sjuksköterskors attityd på deras sexualitet togs med. Artiklar äldre än 13 år, samt de 

artiklar som till största del fokuserade på AIDS/HIV, förkastades. Även artiklar som 

huvudsakligen fokuserade på homosexuella sjuksköterskor förkastades. Databassökningen 

hittade många artiklar som fokuserade på attityder på homosexuella bland vårdpersonal, men 

dessa togs inte med i själva granskningen utan endast i bakgrundsavsnittet. Några av 

artiklarna var inte heller fokuserade på just homosexuella, utan studerade istället hela LGBT 

gruppen, men dessa artiklar medtogs då homosexuella ingår i gruppen.  

 

Databassökningen 

Sökningar i de vetenskapliga databaserna Psycinfo, Pubmed och Academic Search Elite (med 

medsökningar i AMED, Cinahl och Medline) gjordes, vilket resulterade totalt 325 st träffar. 

Resultatet av dessa sökningarna sammanställdes i en enklare tabell (se tabell 1).  
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1. Tabell över artikelsökningar i vetenskapliga databaser 

Databas Sökord Avgräns-

ningar 

Antal 

träffar 

(inkl. 

dubletter) 

Exklu-

derade 

Inkluderade 

Psycinfo (Nurse OR nursing staff) 

AND attitude AND 

(homosexual OR homo-

sexuality OR gay OR 

lesbian)  

2000 - 

2013 

64  59* 

3** 

 

2 (Chapman 

et al; 

Röndahl) 

Pubmed (Nurse OR nursing staff) 

AND attitude AND 

(homosexual OR homo-

sexuality OR gay OR 

lesbian)  

2000 - 

2013 

97 86* 

9** 

 

2 ( Neville & 

Henrickson; 

Bjorkman & 

Malterud) 

Academic 

Search Elite 

(kombinerad 

sökning med 

AMED, 

Cinahl och 

Medline) 

(Nurse OR nursing staff) 

AND attitude AND 

(homosexual OR homo-

sexuality OR gay OR 

lesbian)  

2000 - 

2013 

164  161* 

2** 

 

1 (Röndahl et 

al.) 

* Antal exkluderade efter lästa titlar, lästa abstrakt eller översiktlig genomläsning där innehållet framstått som 

irrelevant för studien. Vissa artiklar fanns i flera olika databaser och redan utvalda dubletter exkluderades. 

Artiklar exkluderades också p.g.a. otillgänglighet. 

** Antal exkluderade efter en djupare genomläsning (en läsning med syfte att hitta eventuellt relevanta teman för 

studien). 

 

Urval och granskning.  

Databas sökningen resulterade i totalt 325 artiklar.  Av dessa så förkastades 320 st efter att ha 

lästa titlar, abstrakt, en översiktlig genomläsning och slutligen en djupare genomläsning, och 

studieinnehållet funnits som irrelevant för denna studie. Vissa artiklar fanns också i flera olika 
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databaser och redan utvalda dubletter förkastades. Artiklar förkastades också p.g.a. 

otillgänglighet, d.v.s. de fanns inte tillgängliga för nedladdning/läsning via internet utan de 

behövdes köpas in. Av de 5 artiklar som fanns kvar så genomlästes referenslistorna i syfte att 

hitta eventuellt relevanta artiklar som databassökningen missat, antagligen p.g.a. för få/snäva 

söktermer. Referenslistorna gav ytterligare 9 artiklar att studera. Sammanlagt hittades alltså 

14 artiklar, 13 kvalitativa och 1 kvantitativ. Det är på dessa artiklar som innehållsanalysen 

gjorts.   

 

Analys 

En kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes med hjälp av granskningsmallar som hittats på 

SBU’s hemsida (URL 5). Endast artiklar som funnits i vetenskapliga databaser har använts i 

litteraturstudiens resultat. Omnämnandet av andra media (Internet och böcker) har endast 

använts som referenser till studiens bakgrunds- och diskussionsavsnitt, och för att ge en 

förklaring till författarens förkunskap om studieområdet. Själva innehållsanalysen gick till så 

att artiklarna genomlästes ett flertal gånger där särskilda kodord, kopplade till studiens syfte, 

letades. Dessa ord delades slutligen in i olika teman, vilka sedan fick stå som underrubriker i 

studiens resultatavsnitt. 

 

Etiska övervägande  

De artiklar som granskats i studien var alla publicerade i vetenskapliga tidsskrifter, och det 

borde innebära att de godkänts rent etiskt. Artiklarna var oftast kvalitativa, och 

intervjubaserade.  De viktigast i de fallen brukar vara att informera sina informanter om vilka 

rättigheter de har och vad man ska använda studien till. Flertalet av artiklarna hade också 

avsnitt som berättade att studien var godkänd av en etisk kommitté.  Bryman (2002) tar också 

upp att det kan vara ett etiskt dilemma när man gör en sekundär analys, av kvalitativa data, att 

det oftast inte finns någon tillåtelse att göra en förnyad analys av resultatet. Många gånger har 

personer lämnat ut  detaljerade beskrivningar, som lovats att hållas konfidentiella. Det brukar 

dock inte vara något problem då den här typen av sekundär analyser sällan, p.g.a. de stora 

datamängderna, går in på detaljer. När det kommer till mina egna etiska överväganden i den 

här studien, så har jag därför försökt att på ett så korrekt sätt som möjligt återge mina källor, i 

det här fallet de vetenskapliga artiklarna och litteraturen som använts i bakgrundsavsnittet.  
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RESULTAT  

De granskade artiklarna, 14 kvalitativa och 1 kvantitativ, hade givetvis olika innehåll, men det 

gick att hitta liknande teman. Av dessa bedömdes 8 artiklar hålla en hög kvalitet, och 6 

artiklar var av medelhög kvalitet. Artiklarna hade följande geografiska spridning; 3 st från 

Sverige, 1 st från Norge, 2 st från USA, 3 st från Australien, 2 st från Kanada, 2 st från 

Storbrittanien, 1 st från Nya Zealand. Ett flertal av artiklarna var inriktade särskilt på lesbiska 

kvinnor och deras upplevelser när det kommit i kontakt med vården i samband med graviditet. 

Detta var inte något som kom att räknas som ett särskilt tema, men det är värt att nämna. De 

övergripande teman som fanns var; Negativa upplevelser, Positiva upplevelser, Okunskap hos 

vårdpesonal.   

 

Negativa upplevelser 

Studien av Neville & Henrickson (2006) konstaterade att endast 3,6% av deras tillfrågade 

tyckte att vårdpersonalens attityd påverkat själva vården. Frågan  hade ett stort bortfall (nästan 

28,3%), p.g.a. att deltagare antingen inte identifierat sig som man eller kvinna, samt 

möjligheten att de inte identifierat sig som homosexuella till vårdpersonalen.  

Hayman, Wilkes, Halcomb & Jackson (2013) identifierade i sin studie fyra typer av homofobi 

som deras deltagare hade upplevt; Exkludering (av partner), Heteronormativitet, Olämplig 

utfrågning, Vägran att behandla patienter.  

Deltagarna i studien av Bjorkman & Malterud (2009) och i studien av Röndahl (2009) 

upplevde att vårdpersonalen ”kände sig obekväma, var fördomsfulla eller överdrivet 

nedlåtande”. Även Buchholz (2000) tog upp då patienter möts av en obekväm osäkerhet hos 

personalen, så tolkades detta som en eventuell negativ attityd till deras sexualitet. En av 

deltagarna i Röndahl, Bruhner & Lindhe’s studie (2009) tolkade sitt möte med vården,som 

ensamstående lesbisk mamma, som att vårdpersonalen blivit generad och tittat förolämpande 

på henne med misstro och äckel. I Röndahl, Innala & Carlsson’s studie (2006) skriver man 

om hur vårdpersonalens kommunikation kunde upplevas som förolämpande i sin 

heteronormativitet, och alltså uppfattades som en negativ attityd hos vårdpersonalen. 

I fokusgrupperna i Rounds, Burns McGrath & Walsh’s studie (2013) beskriver deltagarna hur 

vårdpersonalens negativa attityder leder till dålig kvalitet på vården. I vissa fall förklarades 

sjukdomar endast till det faktum att patienten var homosexuell. I Bjorkman & Malterud’s 
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studie (2009) kan man läsa; ”Other doctors seemed to think that being lesbian equals being 

depressed, or that the lesbian orientation was the cause of all the illnesses and complaints the 

patient presented.” Rounds et al. (2013) ger exemplet att när en kvinna sökte vård för trötthet 

och frossa så fick hon rådet att ”skaffa en pojkvän”.  Deltagarna i Röndahl’s studie (2009) tog 

upp att detta kanske var en generations- eller kultur fråga, då vårdpersonal som var äldre eller 

hade en annan kulturell bakgrund var mer fördömande.  

Många av studierna tar upp fall av ren homofobi. Lee, Taylor & Raitt’s studie (2011) nämner 

en incident då en av deltagarna uppfattat det som att en barnmorska varit rädd för att ta i 

henne fysiskt, eftersom patienten då kanske skulle bli sexuellt upphetsad av hennes beröring. I 

Wilton & Kauffmann’s studie (2001) tar man upp exempel på hur vårdpersonal varit både rent 

förolämpande, fysiskt hårdhänt och fördömande av religiösa skäl.    

Studierna av Chapman, Wardrop, Freeman, Zappia, Watkins & Shields (2012); Röhndahl 

(2009) och Wilton & Kaufmann (2001) tog upp att partners till homosexuella, eller 

transsexuella, kunde känna sig ignorerade eller rent utav uteslutna. Deltagarna hade också 

möts av personal som sagt  att man inte tog hand om ”...personer som er. Ni är inte en 

familj.”, och att personalen bett dem att inte ta dit sina vänner i framtiden (Chapman et al., 

2012).  

Rädslan för att bli negativt bedömd av vårdpersonal var något som Harbin, Beagan & 

Goldberg (2012) tog upp. Patienterna tog då för givet redan innan, eller då de bemöttes med 

osäkerhet, att det fanns en negativ attityd. Lee et al. (2011) fann att de lesbiska kvinnorna i 

deras studie hade mött negativa attityder hos vårdpersonalen, men att kvinnorna hade en 

förmåga att försöka bortförklara personalens beteende för att skydda sig själva. Hayman et al. 

(2013) fann också att lesbiska kvinnor tog till två andra typer av strategier för att skydda sig 

själva; Screening av olika vårdinstanser, ”Korstågande” (d.v.s. det kämpade för sig själva och 

försökte utbilda personalen).  

 

Positiva upplevelser 

Enligt deltagarna i studierna av Bjorkman & Malterud (2009); Röndahl (2009); Röndahl et al. 

(2009) och Wilton och Kaufmann (2001) så hade de även upplevt positiva attityder hos 

vårdpersonalen. Det som särskilt upplevts som positivt var när personalen visat sitt stöd, varit 

vänliga och respektfulla, och när de behandlat deltagarna neutralt, alltså inte gjort en stor sak 
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av deltagarens sexualitet. Deltagarna i Neville & Henrickson’s studie (2006) uppgav att 

35,6% att vårdpersonalens attityder påverkat deras vård på ett positivt sätt. Frågan hade som 

sagt ett stort bortfall (nästan 28,3%), p.g.a. att deltagare antingen inte identifierat sig som man 

eller kvinna, samt möjligheten att de inte identifierat sig som homosexuella till 

vårdpersonalen. Detta påverkar naturligtvis resultatet, då man inte vet hur dessa deltagare 

upplevt vårdpersonalens attityder.  

Att vårdpersonalen var förberedd och underlättade patienternas besök var också något som 

tolkades som att det fanns en positiv attityd (Buchholz, 2000). När vårdpersonalen 

inkluderade partnern var också något som togs upp som en positiv upplevelse (ibid.; Chapman 

et al., 2012; Katz, 2009; Wilton & Kaufmann, 2001; Röndahl, 2009). En av deltagarna i 

studien av Katz (2009) beskrev att hon varit orolig innan mötet med vården om att hon varit 

rädd innan att hennes partner inte skulle accepteras, men hon fann att personalen var väldigt 

respektfulla under hela hennes tid inom vården.  

 

Okunskap/kunskap hos vårdpersonal 

Ibland så kan attityden hos vårdpersonalen påverka vilken kunskap de förmedlar till sina 

patienter. Bjorkman & Malterud (2009) tar t.ex. upp hur bristen på kunskap och de särskilda 

vårdbehov som homosexuella kan ha, är bristfällig ibland. I studien nämns ett exempel där 

personal upplyst en patient att det inte behövs testas för livmoderscancer, eftersom hon var 

lesbisk. Det fanns även fall där vårdpersonalens positiva attityd har lett till att de tagit sig tid 

att ge sina patienter specifika, inte fördömmande, råd om hur de ska hantera sin hälsa utifrån 

sina särskilda behov. Några av artiklarna (Chapman et al., 2012; Röndahl et al., 2009) 

beskriver, i både negativa och positiva ordalag, hur patienter ofta får ”utbilda” vårdpersonalen 

om vilka särskilda hälsobehov som homosexuella och transexuella personer kan ha. Vissa av 

artiklarna har  tagit fram strategier och särskilda råd till vårdpersonalen, om hur de kan ändra 

sin attityd och bättre kommunicera med sina homosexuella och transexuella patienter, för att 

dessa ska få en mer positiv upplevelse (Harbin et al., 2012; Katz, 2009; Wilton & 

Kaufmann,2001; Rounds et al.,2013; Röndahl et al., 2006). För att ta upp några exempel så 

ger man i artikeln av Röndahl et al. (ibid.) rådet till vårdpersonalen att man bl.a kan; Använda 

sig av könsneutrala termer, Om patienten är öppet homosexuell så fråga om dennes 

livssituation, Tala med patienten på ett ickefördomande sätt om deras partners. Deltagarna i 

Wilton & Kaufmann’s studie (2001) ger rådet att vårdpersonalen bör tala om för sina 
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homosexuella patienter att det inte är ensamma, det finns fler som är i deras situation. I 

Rounds et al. (2013) har deltagarna gjort en utförlig lista, indelad i kategorierna kunskap och 

kommunikation: 

“TABLE 2: ADVICE FROM LGBTQ PATIENTS FOR HEALTH CARE PROVIDERS 
Knowledge 
- Recognize your own biases 
- Be aware of the ramifi cations of identities and behaviors and how they 
infl uence daily life and health 
- Become knowledgeable about the different health issues for LGBTQ 
populations 
- Get educated, but use critical thinking; do not assume that every LGBTQ 
patient is the same 
- Be aware that not all patients want to have their sexual orientation, sexual 
history, or gender recorded in their health record 
- Do your own background research; do not ask patients for medical advice 
- Look at the research that does exist, and use the research 
Communication 
- Maintain your professional demeanor, even if it is the fi rst time working with 
LGBTQ patients 
- Consider the assumptions behind questions, i.e., – ‘Are you married or single?’ 
- Update forms to be more LGBTQ friendly 
- When updating forms to make them more welcoming to LGBTQ patients, 
provide staff with support and training 
- Get comfortable talking about sex and safe sex practices 
- Ask patients what pronoun they use 
- Ask patients their preferred term for their sexual orientation 
- If you are comfortable, knowledgeable, and competent in working with LGBTQ 
patients, make it known. Make yourself accessible to LGBTQ patients” (ibid., s. 107) 

I andra artiklar så uppmanar man vårdpersonal att skaffa sig mer kunskap generellt  (Neville 

& Henrickson, 2006; Rawlings, 2012; Röndahl et al.,2009).  Särskilt Rawlings (2012) och 

Röhndahl (2009) trycker på hur vårdpersonal bör tänka på hur deras attityd påverkar 

patienters upplevelse av vården. Harbin et al. (2012); Lee et al. (2011) och Hayman et al. 

(2013) tar också upp hur patienter har lagt upp olika strategier för att undvika en negativ 

upplevelse, och även de råder vårdpersonal att skaffa sig mer kunskap. 

 

DISKUSSION   

Metoddiskussion  

Syftet var att granska vetenskapliga artiklar, och därför valdes en lämplig, enligt mig, metod 

för uppsatsen. De databaser som användes för att samla in material var lämpliga för syftet, 

likaså sökorden. Det skulle eventuellt ha varit en bra idé att lägga till ”patients” och 

”experiences” för att filtrera ner antalet träffar. Fler varianter av söktermer skulle också ha 
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kunnat provas i databaserna, men det kändes som att det skulle bli svårt att hantera.  Metoden 

att söka artiklar i referenslistor kan kanske också ifrågasättas, men det var ett bra sätt att hitta 

artiklar som av olika anledningar, t.ex. söktermerna, inte funnits genom databassökningen, 

och det resulterade också i ett stort antal artiklar att granska. Att använda sig av en kvalitativ 

innehållsanalys kändes också som ett naturligt val, då den på ett enkelt sätt kan fokusera ett 

ganska stort antal artiklar, med spridda ämnen, ner till det centrala för syftet med studien.  

Denna gång var syftet att göra en litteraturstudie, men forskningsområdet skulle behöva 

utökas med fler, olika, typer av studier i framtiden. Man skulle behöva både fler kvantitativa 

och fler kvalitativa studier. Det skulle bl.a. vara intressant att följa upp om HBT – 

certifieringen fått någon genomslagskraft. En annan intressant vinkel att utforska är den 

kulturella, om och hur detta påverkar. Mer forskning krävs för att man ska få en så komplett 

bild som möjligt. Ska det ske en förändring så bör den vara välinformerad för att lyckas. Det 

är också viktigt att hålla forskningen uppdaterad, eftersom det som är läget idag inte behöver 

vara det imorgon. 

 

Resultatdiskussion  

De tre teman som framkom i innehållsanalysen, stämmer väl överens med det som togs upp i 

bakgrundsavsnittet på den här studien. Den tidigare forskningen har kommit fram till att det 

finns både positiva och negativa attityder hos vårdpersonal (Röndahl et al., 2004; Yen et al., 

2007). Dessa attityder verkar också förmedlas till de homosexuella patienterna, då deltagarna 

i nästan samtliga studerade artiklar hade upplevt både positiva och negativa attityder (Neville 

& Henrickson, 2006; Bjorkman & Malterud, 2009; Buchholz, 2000; Röndahl et al., 2009; 

Röndahl et al., 2006; Rounds et al., 2013; Röndahl, 2009; Lee et al., 2011; Wilton & 

Kaufmann, 2001; Chapman et al., 2012; Harbin et al., 2012; Hayman et al., 2013; Katz, 

2009). Det kan finnas olika förklaringar på varför det finns positiva och negativa attityder till 

homosexuella inom vården. I bakgrunden togs det upp att media kan spela en viss roll när det 

kommer till att skapa attityder, men våra attityder kommer annars oftast från våra 

inställningar och erfarenheter. Röndahl et al. (2004) kom fram till att de som hade 

inställningen att homosexualitet var något medfött var mer positiva, och Yen et al. (2007) 

kom fram till att om man hade mer erfarenhet av vård av homosexuella, utbildning och 

homosexuella bekanta så var det också faktorer som bidrog till en positiv attityd. Faktorer 

som kan bidra till en negativ attityd var att inställningen att homosexualitet är ett val (Röndahl 
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et al., 2004), högre ålder och religiösa anledningar (Yen et al, 2007; Röndahl, 2009, Wilton & 

Kaufmann, 2001). Vem man är och vilken bakgrund man har spelar naturligtvis en stor roll. 

Har man haft positiva erfarenheter med homosexuella så utvecklar man nog gärna en positiv 

attityd. Kommer man däremot från en bakgrund, kulturellt eller historiskt, där homosexualitet 

ses som något negativt är det nära till hands att reagera på ett negativt sätt när man kommer i 

kontakt med homosexualitet. Det är inte säkert i de fallen att man ens träffat någon som är 

homosexuell tidigare och därför reagerar instinktivt på vad man fått lära sig. De artiklar som 

studerats i det här arbetet kom från ett relativt spritt geografiskt område, men inga av dem tog 

direkt upp hur ursprungslandets unika kultur kan ha påverkat resultatet. Det hade varit 

intressant, om möjligheten och utrymmet funnits, att jämföra de  olika ländernas  

”förkunskap” om homosexualitet, men det hade blivit en helt annan uppsats.  

Ett annat stort område som kom upp i litteratur studien var just kunskap, eller i många fall 

okunskap. De gånger som vårdpersonalen framstod som okunniga, eller outbildade, och 

osäkra när det kom till homosexualitet så upplevdes det ibland som en negativ attityd (Rounds 

et al., 2013; Harbin et al., 2012; Bjorkman & Malterud, 2009). Om vård personalen däremot 

var förberedd, visade respekt och förstod att inkludera partners i vårdprocessen så uppfattades 

detta som något positivt (Buchholz, 2000; Bjorkman & Malterud, 2009; Röndahl, 2009; 

Röndahl et al., 2009; Wilton & Kaufmann, 2001; Chapman et al., 2012; Katz, 2009). Att ha 

stöd och respekt av vårdpersonalen är alltså en stor del i vad som gör en vårdupplevelse 

positiv. Det behövs mer kunskap om homosexuellas särskilda behov inom vården, samt hur 

man bemöter dessa, och det märks eftersom många av det studerade artiklarna har också tagit 

upp ämnet. Om en negativ upplevelse går att avhjälpa med mer information, och utbildning, 

till personalen på våra vårdinstanser så borde det vara en bra investering. En del av artiklarna 

har t.o.m  tagit fram konkreta förslag till förändringar (Harbin et al., 2012; Katz, 2009; Wilton 

& Kaufmann, 2001; Rounds et al., 2013; Röndahl et al., 2006). En annan för ändring som 

skulle behöva göras, som bidrog till de homosexuella patienternas negativa upplevelser trots 

att det inte direkt har med sjuksköterskornas attityd att göra, är en ändring av vårdens 

formalia,. i det här fallet t.ex de olika formulär som är kopplade till vården eller de rutiner 

som finns inom vården. Det kan vara värt att nämna att ett flertal av artiklarna (Buchholz, 

2000; Chapman et al, 2012; Wilton & Kaufmann, 2001; Röndahl et al., 2009; Rounds et al., 

2013; Rawlings, 2012; Neville & Henrickson, 2006; Katz, 2009) tog upp hur frustrerande det 

var att mötas av en heteronormativt utformad formalia. Den enda anledningen till att det inte 

togs upp i resultatet var just att formalia inte direkt har något med attityder att göra. 
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Heteronormativitet och homofobi var för övrigt två av de negativa attityder som man stött på 

(Röndahl et al., 2009; Hayman et al., 2013; Lee et al., 2011; Wilton & Kaufmann, 2001). Det 

upplevs naturligtvis som oerhört kränkande att bli utsatt för heterosexism eller homofobi, vare 

sig den är medveten aller omedveten från vårdpersonalens sida. Homosexuella har rätt att 

slippa diskrimineras när de söker vård (Diskrimineringslagen, 2008:567). Om man upplever 

det som att man diskrimineras så kanske man undviker att söka vård eller inte tar upp vissa 

väsentliga saker under ett vårdbesök, av rädsla att fördömas. Vilket kan leda till att man inte 

får rätt vård. De studerade artiklarna tog också upp att negativa attityder hos vårdpersonalen 

på olika sätt kan leda till sämre vård för de homosexuella patienterna (Rounds et al., 2009; 

Neville &Henrickson, 2006; Hayman et al., 2013). Här kan den HBT – certifiering som RFSL 

arbetat fram (URL 4) kan vara till stor hjälp. Om någon som som är homosexuell ser att en 

vårdinstans är HBT – certifierad så kan det nog få individen att känna sig tryggare, och 

kanske våga ta upp saker som den inte annars skulle ta upp, vilket i längden leder till en 

säkrare vård.  Att bli bemött och talad till på ett tryggt och kompetent sätt, som inte är 

heteronormativt, är något som skulle göra mycket för de homosexuellas livskvalitet.  

Det kan vara svårt att bortse från från en attityd eller inställning, särskilt om den är kopplad 

till t.ex. en religiös tro eller en kultur, men det borde gå att överkomma. Enligt Vinthagen 

(2007) så kan man t.ex. använda sig av kommunikation, och på ett positivt sätt använda sig av 

manipulation. Det låter kanske som något negativt, men man kan manipulera människor både 

för att leda dem ”rätt” eller i mer själviska syften. Tanken här är att om vårdpersonalen har en 

negativ attityd till homosexualitet, så kan de lära sig att manipulera patienten så att denne inte 

behöver uppleva deras negativa attityd. Det skulle kanske vara möjligt att på ett konstruktivt 

och neutralt sätt ”övertala” patienten att uppsöka en kollega med mer kompetens att hantera 

HBT – frågor, utan att för den saken skull ta upp saken på ett otrevligt sätt. Man skulle t.ex. 

också kunna ”manipulera” sig själv att bara ställa neutrala frågor, alltså leda in patienten på 

endast det sakliga. ”Konsten” här, oavsett om man manipulerar sig själv eller en patient, är att 

försöka kontrollera sig själv, för att inte låta den negativa attityden komma fram, vare sig 

verbalt eller genom kroppsspråk. Som sjuksköterska måste man försöka vara professionell 

och sätta patienten i centrum. 
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SLUTORD 

Det är inte alltid lätt att försöka leva upp till alla normer, vare sig för patient eller 

vårdpersonal, och det blir inte alltid rätt. Huvudsaken är att man försöker. Detta kan man göra 

på olika sätt, men jag tror att mer kunskap är ett bra sätt. Det behövs mer forskning på 

området, och vi behöver öppna upp en kommunikation mellan homosexuella och vården. Jag 

skulle vilja avsluta med ett citat som jag tycker illustrerar sammanhanget på ett bra sätt: 

”Normer brölar ständigt ut sina order om hur livet ska levas. Alla drabbas, homo som hetero. 

Resultatet? Djupt tragiskt och komiskt förvirrande. Det är bra att vi pratar om saken.” (Schultz, 

2005, s. 262) 
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Bilaga 1. 

Tabell 2. Tabell över artikelgranskningen 

Författare, 

Årtal, Land 

Syfte Metod Antal 

Deltagare 

Sammanfattat 

resultat 

Kvalitet* 

Björkman 

& 

Malterud, 

2009, Norge 

Att undersöka 

hur lesbiska 

kvinnor upplevt 

sina möten med 

vården, med 

särskild tanke på 

deras sexuella 

läggning. 

Kvalitativ, 

Webbinter-

vju 

121 Tre aspekter 

upplevdes som 

centrala när det 

kom till 

vårdpersonalen; 

medvetenhet om 

hur man på ett bra 

sätt kan fråga om 

patientens sexuella 

läggning, 

vårdpersonalens 

attityd angående 

patientens sexuella 

läggning, 

vårdpersonalens 

kunskap om vilka 

särskilda 

medicinska behov 

patientens sexuella 

läggning kan 

innebära. 

Hög 

Buchholz, 

2000, USA 

Att undersöka 

lesbiska kvinnors 

upplevelser av 

vården under 

deras förlossning. 

Kvalitativ, 

Intervju 

5 Fem områden 

identifierades 

angående de 

lesbiska 

kvinnornas 

upplevelser av 

vården under 

Medelhög 
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förlossning; 

Vårdpersonalens 

förberedelse, 

Inkluderande av 

partner, Stöd från 

sjuksköterskorna, 

Lagligheter, 

Sökande efter 

förståelse. Överlag 

hade kvinnorna 

haft positiva 

upplevelser, men 

området behöver 

efterforskas mer. 

Chapman 

et al., 2012, 

Australien 

Att undersöka 

personers som är 

lesbisk, gay eler 

transsexuellas 

upplevelser när 

de söker vård för 

sina barn. 

Kvalitativ, 

Deskriptiv, 

Intervju 

11 Man fann tre 

teman; hanterande 

av vårdupplevelse, 

attityder, 

förändring av 

byråkrati. Det 

fanns både 

positiva och 

negativa 

upplevelser. Mer 

kunskap och en 

förändring av 

byråkratin 

efterfrågades, samt 

att 

kommunikationen 

förbättrades. 

Hög 

Harbin, 

Beagan & 

Att undersöka 

hur vårdens 

Kvalitativ, 

Intervju, 

28 Det råder en 

känsla av obehag i 

Medelhög 
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Goldberg, 

2012, 

Kanada 

rutiner kan 

antingen fortsätta 

eller utmanas, när 

det kommer till 

marginalisering-

en av queers och 

transexuella. 

Fenomeno-

logi 

mötet mellan 

vårdpersonal och 

patienter som är 

queer eller 

transexuella, från 

båda sidor. Ett 

antal strategier för 

hur detta ska 

behandlas tas upp, 

men öppenhet är 

det som förordas. 

Hayman et 

al., 2013, 

Australien 

Undersöka hur 

lesbiska mödrar 

har upplevt sina 

möten med 

vården. 

Kvalitativ, 3 

olika 

metoder 

30 Kvinnorna hade 

stött på både 

homofobi och 

heteronormitet. De 

hanterade 

situationen genom 

att antingen 

grundligt söka 

efter vårdinstanser 

som var 

accepterande av 

deras livsstil, eller 

så kämpnde man 

och försökte 

utbilda 

vårdpersonalen. 

Medelhög 

Katz, 2009, 

Kanada 

Att undersöka 

homosexuella 

kvinnor och 

mäns upplevelser 

när de vårdades 

för cancer. 

Kvalitativ, 

Intervju 

7 De intervjuade i 

studien hade 

överlag positiva 

erfarenheter av 

bemötandet inom 

vården. De 

Hög 
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värderade att deras 

partners hade 

blivit accepterade. 

Det enda man 

saknade var 

särskilda 

stödgrupper för 

homosexuella. 

Lee et al., 

2011, Stor-

brittanien 

Att särskilt 

undersöka 

lesbiska kvinnors 

tolkning av 

negativa 

upplevelser av 

mödravård. 

Kvalitativ, 

Intervju 

8 Kvinnorna 

förskönade de 

negativa 

upplevelserna som 

forskarna kunde 

utläsa i deras 

uttalanden. Detta 

tolkades som att 

kvinnorna försökte 

skydda sig själva.  

Hög 

Neville et 

al., 2006, 

Nya 

Zeeland 

Att utforska hur 

homosexuella, 

bisexuella och 

trassexuellas 

upplevelser av att 

berätta om sin 

sexuella läggning 

för personal på 

primärvården. 

Kvantitativ, 

Enkät 

2269 Studien kom fram 

till att  

vårdpersonalens 

attityd till viss del 

påverkade vården 

för de tillfrågade ( 

35,6%, eller 580 

personer,  på ett 

positivt sätt och 

3,6% , eller 59 

personer, på ett 

negativt sätt). 

Studien hade ett 

stort bortfall  i 

vissa frågor (642 

Medelhög 
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personer i denna 

fråga), så resultatet 

är inte klart. 

Kvinnor hade en 

tendens att oftare 

berätta om sin 

homosexualitet för 

vårdpersonalen 

och de ansog 

oftast att 

personalen antog 

att de var 

heterosexuella. 

Rawlings, 

2012, 

Australien 

Att genom att 

studera ett fall, 

belysa de 

särskilda 

omständigheterna 

runt palliativ 

vård av homo-, 

bi- och 

transsexuella 

individer. 

Kvalitativ, 

Fallstudie 

1 fall Det finns 

fortfarande 

bristande kunskap 

om 

omständigheterna 

kring palliativ 

vård av homo-, bi- 

och transsexuella 

individer. 

Vårdpersonal bör 

försöka respektera 

individen mer. 

Medelhög 

Rounds et 

al., 2013, 

USA 

Att ta inform-

ation om hur 

vårdpersonalens 

beteende kan 

antingen 

försämra eller 

förbättra 

kvaliteten på 

Kvalitativ, 

Fokusgrupp 

11 Kunskap om 

LBGTQ gruppens 

särskilda behov, 

och hur vård-

personalen kan 

kommunicera med 

dessa patienter var 

de områden som 

Hög 
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vården, för 

individer ut 

LBGTQ gruppen. 

identifierades som 

väsentliga. En lista 

med råd sattes 

ihop utifrån 

fokusgruppens 

svar. 

Röndahl et 

al., 2006, 

Sverige 

Att reda på vad 

homosexuella, 

och deras 

partners, har att 

säga om vården. 

Man ville veta 

vad dessa 

individer tycker 

är viktigt när det 

kommer till 

kommunikation 

inom vården. 

Kvalitativ, 

Intervju 

27 Vården är väldigt 

heteronormativ. 

De intervjuade 

ansåg att det var 

viktigt att 

vårdpersonalen var 

informerad om att 

inte alla patienter 

är heterosexuella, 

och att vissa 

homosexuella 

grupper saknar 

socialt stöd och 

därför behöver 

extra stöd från 

vårdpersonalen. 

Hög 

Röndahl, 

2009, 

Sverige 

Att beskriva 

homosexuella 

patienters, och 

deras partners, 

upplevelser av 

vårdpersonalens 

attityder. 

Kvalitativ, 

Intervju 

27 De flesta hade 

bemöts av en 

attityd av respekt, 

tolerans eller 

neutralitet, men de 

hade även märkt 

av mer negativa 

attityder. Det 

fanns en osäkerhet 

och viss personal 

uppfattades som 

Hög 
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dömande. Partners 

kunde känna sig 

maktlösa och 

lämnade utanför.  

Röndahl et 

al., 2009, 

Sverige 

Att undersöka 

lesbiska 

föräldrars 

upplevelser av 

vården före, 

under och efter 

barnafödande. 

Kvalitativ, 

Intervju 

10 De flesta 

föräldrarna hade 

positiva 

upplevelser, men 

tyckte att det 

ibland fokuserades 

mer påderas 

sexualitet än själva 

födelsen. 

Hetronormativitet 

var det som 

förmedlades från 

vårdens sida, och 

föräldrarna 

efterlyste mer 

kunskap om 

lesbiska 

graviditeter för att 

förenkla 

kommunikationen. 

Hög 

Wilton & 

Kaufmann., 

2001, Stor-

brittanien 

Att undersöka 

lesbiska kvinnors 

upplevelser av 

deras möte med 

vården, i 

samband med 

barnafödande, för 

att utvärdera 

vårdens service 

Kvalitativ, 

Kvantitativ, 

Enkät 

50 Deltagarna 

uppskattade den 

vård de fick, men 

var medvetna om 

barnmorskornas 

personliga 

attityder, som ofta 

var negativa, 

vilket påverkade 

Medelhög 
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till denna 

specifika grupp.  

kvaliteten på 

vården. 

 


