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Abstrakt 

Homosexualitet innebär en förälskelse eller attraktion av person tillhörande samma kön som 
en själv. I studier framkommer att homosexuella upplever sig bemötas och få sämre vård än 
andra. Vikten av ett gott bemötande är avgörande för upplevelsen av vården. Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva homosexuella patienters upplevelser av bemötande inom 
vården. 12 artiklar kvalitetsgranskades och analyserades sedan med en kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Litteraturstudien resulterade i 4 huvudkategorier; att känna sig illa 
behandlad på grund av sin homosexualitet, att känna sig ignorerad och inte delaktig i sin 
vård, att känna sig osäker inför personalens reaktion och därför inte våga vara öppen med 
sin homosexualitet och att känna sig accepterad för den man är. Många homosexuella 
personer upplevde dåligt bemötande inom vården och detta kunde ses som brist på kunskap 
och förståelse för deras situation. Ett gott bemötande upplevdes när personerna blev bemötta 
med ett icke-heteronormativt antagande och på så sätt blev uppmärksammade som de 
personer de är. Vidare forskning krävs för att uppnå förståelse för de homosexuella 
personernas upplevelse av vad gott bemötande är. 
 
Nyckelord: Homosexualitet, upplevelse, bemötande, omvårdnad, kvalitativ litteraturstudie. 
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Varje person som är i kontakt med hälso- och sjukvården har rätt att bli bemött på ett 

stärkande sätt där den egna delaktigheten i vård och respekten för den enskilda individen ska 

tas hänsyn till i varje enskilt möte (jfr. Riksförbund för sexuellt likaberättigade [RFSL], 

2010). Personers sexuella läggning känns inombords och är inget som kan bestämmas genom 

att betrakta den enskilde individen. Homosexualitet är en av det tre sexuella läggningarna som 

finns definierat i Sveriges lag idag (RFSL, 2010). 

WHO:s definition av sexualitet- Sexualitet är en integrerad del av varje människas 

personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en 

aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte 

synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är 

heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår 

sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, 

kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra 

vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom 

vår psykiska och fysiska hälsa (RFSL, 2010). 

Sexualitet kommer ursprungligen från en kategorisering av det normala, heterosexualitet, 

vilka innefattar en förväntad parbildning mellan kvinna och man (Strömberg, 2010, s. 189). 

Att bli förälskad i eller attraherad av personer av motsatt, samma eller båda kön är olika typer 

av sexuella läggningar. En sexuell läggning består av kombinationen praktik, identitet och 

preferens vilket gör att den ser olika ut för varje enskild individ (RFSL, 2010). Sexualiteten är 

en viktig del av livskvaliteten och inkluderar aspekter såsom närhet, intimitet, tillfredsställelse 

och välbefinnande samt känslor av lycka, trivsel och harmoni (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 

2012). Sexuella rättigheter innebär rätten att bestämma över sin kropp och sexualitet oavsett 

ålder och sexuell hälsa handlar om livskvalitet, relationer, rådgivning och hälsovård för den 

enskilda individen enligt Regeringens (2006) definition. 

 

Homosexualitet innebär förmågan att förälska sig i och/eller vara sexuellt attraherad av någon 

som tillhör samma kön som en själv. År 1944 avkriminaliserades homosexualitet och blev 

istället sjukdomsklassificerat fram till 1979 enligt socialstyrelsens sjukdomsklassifikation i 

Sverige. I andra länder har homosexualitet straffats med fängelse eller med dödsstraff. Efter 

ändringen 1979 i Sverige har flera olika lagar och lika villkor grundats och numer får 

samkönade par ingå äktenskap (RFSL, 2010). I takt med den förändrade synen på sexualitet 
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har begreppet utvecklats till homo-, bi- och transpersoner (HBT) (Strömberg 2010, s. 189-

190).  

 

Heteronormativitet är ett samlingsnamn för det normala, givna och förväntade i samhället. 

Normer kring sexuell läggning och könsidentitet innebär en struktur med förväntningar på 

identitet och beteenden vad beträffar kön och sexualitet. Ur heteronormativa aspekten ses ett 

kärlekspar som en man och en kvinna. Normen finns överallt runtomkring oss och sprids 

omedvetet och medvetet till exempel genom sagoböckernas prinsar som ofta är maskulina, 

romantiska och bär blåa kläder och prinsessor som är feminina och klädda i rosa klänning. 

Den sexuella identiteten byggs upp under barndomen och tonåren vilket sker i en dialog 

mellan samhället, kulturen, religionen och näromgivningen man växer upp i (Ambjörnsson, 

2006, s.59, 66-67; RFSL, 2010). 

 

En sammanställning av Roth, Boström och Nykvist (2006) visade att homosexuella personers 

hälsosituation var sämre än heterosexuellas. Den sammanställda rapporten visar att det var tre 

gånger så vanligt att homosexuella kvinnor hade en sämre hälsa än heterosexuella. Siffrorna 

tyder även på att framförallt unga homosexuella mådde psykiskt dåligt och självmordsförsök 

förekom dubbelt så ofta i jämförelse med unga heterosexuella. Var fjärde homosexuell kvinna 

och var tionde man har försökt begå självmord någon gång. Tyvärr finns ofta bristfällig 

kunskap hos traditionella myndigheter när hjälp söks. Homosexuella med medellång eller 

lång utbildning upplevde oftare svår ängslan, oro eller ångest än de med låg utbildning och 

heterosexuella. Även sömnproblem och stress förekom i större utsträckning jämfört med 

övriga befolkningen men det var framförallt de med längre utbildning som var drabbade 

(ibid.). Sammanställningens resultat stöds till viss del av Heck, Sell och Gorins (2006) studie 

där man funnit att framförallt kvinnliga par upplevt sig få sämre hälso- och sjukvård i 

jämförelse med heterosexuella par. Överlag hade homosexuella mindre kontakt med vården i 

jämförelse med heterosexuella.  

 

Bemötande handlar om många olika faktorer och detta mångfacetterade begrepp är svårt att 

enkelt beskriva. Begreppet bemötande används mycket inom hälso- och sjukvården vilket 

innebär hur ett samtal genomförs, vilken respekt, människovärde och människosyn 

vårdpersonalen har och indirekt hur vården utförs. Bemötande handlar lika mycket om 

människovärde och människosyn såsom att vara vänlig, hjälpsam, visa respekt, inge värme 

och engagemang samtidigt som vårdkvalitet och korrekt information av besked och 
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upplysningar är av stor vikt. Ett gott bemötande innefattar även ett gott uppträdande i form av 

kroppsspråk och tonfall gentemot patienter och närstående samt relevant och riktigt 

behandling (Fossum, 2007, s. 31-34). Det goda bemötandet skapar en känsla av sympati och 

empati vilket uppskattas av patienter. Den mellanmänskliga kommunikationen som bland 

annat gester och blickar kan ge patienter ny energi till att orka kämpa vidare (McCabe, 2004). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2a § och 2b § har patienter rätt att bli 

bemötta med respekt, få tillfredställande information och ges möjlighet till delaktighet och 

självbestämmande kring sin vård och behandling. Bemötandet av patienter blir ytterst viktigt 

vid sjukdom för att inte patienten ska känna sig kränkt och tappa tron på sig själv. Ett 

respektlöst bemötande genom att utelämna information eller med kroppsspråk uttrycka sig 

klumpigt medför en kränkning av patienten och skapar lidande. Ett gott bemötande bygger på 

respekt och förtroende. Resultatet av vården påverkas av hur patienten upplevt bemötandet 

(Eriksson, 1995; Wilde, Larsson & Starrin, 1999).  

 

Vikten av ett gott bemötande inom vården är stor för att patienter ska få goda upplevelser av 

vården. Genom att belysa patienters upplevelse av det bemötande de får inom vården finns 

möjligheter till eventuella förändringar och förbättringar. Med tanke på att personer med 

homosexuell läggning alltid har varit extra utsatta i samhället känns det väldigt intressant att 

se hur de upplever bemötandet de får inom vården. Genom att medvetandegöra upplevelser 

ges vårdpersonal möjlighet till ökad kunskap och förståelse för området och kan på så sätt bli 

bättre i sin roll som vårdpersonal och därmed bidra till ett bättre bemötande och bättre vård.  

Syfte med denna litteraturstudie är att beskriva homosexuella patienters upplevelse av 

bemötande inom vården. 

 

Metod 
 
Datainsamling 
En systematisk litteratursökning genomfördes och de bibliografiska referensdatabaserna 

CINAHL och PubMed användes. CINAHL innehåller mer hälso- och omvårdnadsinriktad 

forskning och PubMed är den största medicinska databasen (Backman, 2008, s. 193).  

För att få ett så korrekt och relevant sökresultat som möjligt användes de mest relevanta 

sökorden. De sökord som användes var homosex*, nurs*, professional-patient relations, 

nursing care, gay, lesbian, experience*, heteronormative*, relationship, homophobia och 

encount*. Trunkering användes för att få variation på sökordens ändelser. Sökorden skrevs i 



	   6	  

flera olika kombinationer med operatorerna AND, OR och NOT. För att bredda vår sökning 

användes inte exakt samma sökord i båda databaserna. Inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara Peer-reviewed och studier som behandlade HIV och AIDS exkluderades (jfr. 

Backman, 2008, s. 169-170, 173, 174, 176, 177; Polit & Beck, 2008, s. 112). En översikt av 

litteratursökningen presenteras i tabell 1. 

 
Tabell	  1	  Översikt	  av	  litteratursökning	  
CINAHL 2013 09 05 limits; peer-reviewed, English language 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Homosex* 4968  

2 FT Professional-patient relations 13202  

3 FT Nursing care 49875  

4 FT Gay 2376  

5 FT Lesbian 1233  

6 FT Nurs* 424172  

7 FT Experience* 132285  

8 FT 1 AND 2 47 2 

9 FT 1 AND 3 18 1 

10 FT 1 OR 4 OR 5 AND 7 AND 6 139 1 

2013-10-03     

11  Lesbian women experience 
healthcare 

432 2 

12  Gay healthcare 18 2 
 
PubMed 2013 09 05  limits; English language 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

13 FT Homosex* 23360  

14 FT Relationship 1049321  

15 FT Nurs* 583372  

16 FT Heteronormative 65  

17 FT Homophobia 621  

18 FT Encount* 110579  

19 FT 13 AND 14 AND 15 NOT 
HIV NOT AIDS 

30 2 

20 FT 16 AND 17 AND 15 1 1 
 

21 FT 13 AND 18 AND 15 17 1 

 
*FT- (fritextsökning) 
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Kvalitetsgranskning av artiklar 

Totalt 30 artiklar lästes igenom men 14 stycken föll bort innan kvalitetsgranskningen. Dessa 

14 artiklar plockades bort på grund av att de antingen var kvantitativa, litteraturöversikter 

eller inte svarade mot syftet. 16 artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av ett färdigt 

granskningsprotokoll, bilaga H, enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 107-108, 

175). Syftet med att använda detta färdiga protokoll var att värdera studiernas metodologiska 

kvalitet genom att använda de specifika kriterier som ingår i det. Av dessa 16 artiklar svarade 

slutligen 12 stycken mot syftet och ansågs lämpliga att använda i dataanalysen. Av 

protokollets 14 kryssfrågor har 12 använts, 2 togs bort på grund av att de inte var tillämpliga. 

De kryssfrågor som togs bort var ”Råder datamättnad?” och ”Råder analysmättnad?”. Då 

syftet med litteraturstudien var att endast beskriva upplevelsen av bemötandet ansågs det inte 

relevant eller nödvändigt att studierna skulle ha uppnått data- och analysmättnad för att kunna 

användas i vår studie. Varje fråga som fick ja-svar tilldelades en poäng som sedan lades ihop 

till en slutlig summa. Summan av alla svaren räknades därefter om till procent och indelades 

utifrån procenttalet i olika grader av kvalitet; hög (80-100%), medel (60-79 %) och låg (< 60 

%) (jfr. Willman et al. 2011, s. 108). Av de 12 granskade artiklarna hade 9 hög kvalitet, 2 

medelkvalitet och 1 låg kvalitet. Översikt över granskade artiklar visas i tabell 2. 

	  

	  
Tabell 2 Översikt över artiklar i analysen (n=12) 
Författare/År/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Barbara, Quandt 
& Anderson 
2008 
USA  

Kvalitativ 32 kvinnor 
Ålder >18 
 

Fokusgrupper som 
diskuterade kvinnors 
upplevelser av 
hälso- och sjukvård 
med hjälp av färdiga 
frågor. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Fem huvudteman 
relaterade till 
lesbiska kvinnors 
upplevelser; oro 
inför att själv blivit 
bekväm med att 
vara lesbisk, att inte 
vara klar med sin 
sexuella läggning, 
att hitta gayvänliga 
läkare, frustration 
på heterosexuellas 
fördomar och 
bemötande mot 
deras lesbiska 
partner. 

Låg 
 

Bjorkman & 
Malterud 
2009 
Norge 

Kvalitativ 128 
anonyma 
lesbiska 
kvinnor 

Kvalitativa studier 
baserad på skriftliga 
berättelser och 
webbaserade öppna 
enkäter, analyserats 
med systematiskt 

Deltagarna 
poängterade vikten 
av medvetenhet 
inom vården om att 
alla inte är 
heterosexuella, att 

Hög 
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textkondensering en öppen attityd 
mot homosexuella 
visa på respekt och 
att adekvat 
medicinsk kunskap 
om lesbiska 
hälsofrågor 
behövs. 

Bjorkman & 
Malterud 
2007 
Norge 

Kvalitativ 6 kvinnor 
Ålder 28-59 

Gruppintervju 
Fenomenologisk 
analys 

Att avslöja sin 
sexuella läggning 
för sin doktor kan 
göra att man bli 
sedd för den man 
är, att man får rätt 
behandling och det 
kan förklara 
omständigheter för 
doktorn. 

Medel  

Cant 
2005 
Storbritannien 

Kvalitativ 38 män och 
12 chefer 

Semi-struktureade 
Kvalitativa 
intervjuer. 
Grounded theory. 

De som hade 
kommit ut hade 
nödvändigtvis inte 
upplevt någon 
förbättrad dialog 
med läkaren. En 
del blev kritiserad 
för sin läggning 
andra upplevde att 
sexualiteten aldrig 
mer nämndes 
medan en del 
uppgav att om man 
var tydlig i vad de 
förväntade sig av 
läkaren 
förbättrades 
kommunikationen. 
De som var öppna 
med sin sexualitet 
valde att besöka 
kliniker som 
behandlade de med 
respekt. 

Medel 

Dahl Spidsberg 
2007 
Norge 

Kvalitativ 6 lesbiska 
par 

Fenomenologisk 
hermeneutik/intervjuer 
Fenomenologisk 
hermeneutisk analys 

Risken med att 
avslöja sin läggning 
kunde vara ett 
diskriminerande och 
homofobiskt 
bemötande av 
vårdpersonal, en del 
hade även upplevt 
både fysiks och 
psykisk 
otrevligheter samt 
en olämplig 
uppmärksamhet och 
fokus på deras 
läggning istället för 
graviditet. Andra 
hade upplevt att 
behandlingen varit 

Hög 
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som om man vore 
vilken annan kvinna 
som helst utan fokus 
på läggning. 

Hayman, 
Wilkes, 
Halcomb & 
Jackson 
2013 
Australien 

Kvalitativ 15 lesbiska 
par i åldern 
28-58 år 

Djupgående semi-
strukturearade 
intjervjuer, anamnes 
och 
dagboksanteckningar 
Jämförande analys. 

Lesbiska kvinnor 
upplevde olika 
former av homofobi 
i form av 
utanförskap, 
heterosexuellt 
antagande, 
olämpligt 
ifrågasättande/språk 
och vägran till 
behövd hjälp/vård 
för dessa par och 
familjer väldigt 
sårbara.  

Hög 
 

Lee, Taylor, 
Raitt 
2011 
Storbritannien 

Kvalitativ 8 kvinnor En kvalitativ studie 
med en modifierad 
hermeneutisk 
fenomenologi, 
ostrukturerade 
intervjuer. 
Datan analyserades 
med hjälp av en 
iterativ hermeneutisk 
struktur. 

Kvinnorna beskrev 
negativa händelser 
som berodde på 
deras sexuella 
läggning, kvinnorna 
gjorde hänvisningar 
till detta men var 
snabb på att 
hänvisa/omtolka 
orsakerna till andra 
såsom organisation 
och stressad 
personal. 
Homofobin var 
uppenbar och 
kvinnorna hade hört 
om andra men ville 
inte erkänna sig 
själv drabbats av 
detta. Det beskrevs 
händelser där 
kvinnorna inte fått 
information eller 
blivit undersökta 
pga. deras sexuella 
läggning. 

Hög 

Matthews, 
Peterman, 
Delaney, 
Menard & 
Brandenburg 
2002 
USA 

Kvalitativ 41 kvinnor 
36-75 år 

Kvalitativa 
fokusgrupper 
Analyserades genom 
tematisk och 
representativ 
fallstudie. 

Lesbiska kvinnor 
upplevde vården 
mer stressande och 
var mindre nöjda 
med bemötande de 
fick.  
Upplevelser av att 
inte få vara delaktig, 
upplevelser av 
stressade och 
nedlåtande doktorer. 

Hög 
 

Platzer 
James 
2000 
Storbritannien 

Kvalitativ 35 kvinnor 
16-74 år 

Fokusgrupper, 
djupgående 
semistrukturerade 
individuella intervjuer. 
Tematisk 

Kvinnorna upplevde 
att vårpersonal hade 
bristande kunskap 
om deras behov 
samt att de ofta 

Hög 
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innehålssanalys. möttes av 
heterosexistiskt 
antagande, dåligt 
bemötande och  
känslomässiga 
övergrepp vilket 
resulterade i att 
kvinnorna drog sig 
för att söka vård 

Röndahl 
2009 
Sverige 

Kvalitativ 17 kvinnor 
och 10män i 
åldern 23 till 
65 år 

Semi-strukturerade 
intervjuer  
Femstagsanalys. 

Många deltagare 
upplevde ett 
respektfullt 
bemötande men en 
del hade upplevt 
vårdpersonal som 
distanserade och 
osäkra vilket 
avspeglades i 
arbetssättet och 
patient och partner 
kände sig åtsidosatt. 
Nästan alla kände en 
otrygghet i att 
”komma ut” till 
vårdpersonal  

Hög 
 

Röndahl, 
Bruhner & 
Lindhe 
2009 
Sverige 

Kvalitativ  10 kvinnor Kvalitativa intervjuer 
Femstegsanalys. 

Det flesta deltagarna 
hade positiva 
upplevelser men 
upplevde ett stort 
heteronormativt 
bemötande vilket 
ledde till genans hos 
deltagarna.  

Hög  

Röndahl, Innala  
& Carlsson  
2006 
Sverige 

Kvalitativ 17 kvinnor 
10män i 
åldern 23- 65 
år som hade 
erfarenhet av 
sjukvården 
antingen som 
patient eller 
anhörig 
senaste 5åren 

Semi-strukturerade 
intervjuer 
Femstegsanalys. 

Homosexuella 
upplevde vårdens 
heteronormativa 
antagandet redan i 
väntrummet och 
upplevelsen fortsatte 
ofta med att 
personalen inte 
visste hur de skulle 
bete sig vid samtal 
med patienten eller 
dennes anhörig. 
Osäkerheten hos 
personalen skapa 
otrygghets känsla 
hos patienten och 
partnern kände sig 
ofta åtsidosatt och 
inte accepterad som 
närstående. 

Hög 
 

 
 
Dataanalys 

Då avsikten med litteraturstudien var att beskriva upplevelser med ett inifrånperspektiv 

användes en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). I och 
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med att en manifest ansats användes lades fokus på det faktiskt synliga innehållet i texterna 

utan att tolka underliggande meningar. För att skapa en helhet lästes de 12 utvalda artiklarna 

igenom flera gånger. Textenheter som passade till syftet togs ut. En textenhet är ord, 

meningar eller påståenden som på något sätt är relaterade till varandra. Textenheterna fördes 

in i en tabell i ett worddokument där en översättning och kondensering gjordes i samma steg. 

En kondensering görs för att minska ner storleken på textenheterna utan att de förlorar sin 

kärna. Lämpliga koder utifrån innehållet i textenheterna skapades sedan för att sätta en etikett 

på dessa. De kondenserade och kodade textenheterna kategoriserades i underkategorier och 

sedan gjordes en manuell sortering i form av att underkategorierna skrevs ut på papper och 

lades i högar för att lättare skapa en överblick. Första kategoriseringen resulterade i 27 

kategorier, en andra kategorisering resulterade i 9 kategorier och i tredje och sista steget 

bildades de 4 huvudkategorierna; att känna sig illa behandlad på grund av sin 

homosexualitet, att känna sig ignorerad och inte delaktig i sin vård, att känna sig osäker inför 

personalens reaktion och därför inte våga vara öppen med sin homosexualitet och att känna 

sig accepterad för den man är. Kategoriseringen är bland det viktigaste i en kvalitativ 

innehållsanalys och beskriver det manifesta innehållet i texterna (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Resultat  
Resultatet redovisas utifrån de 4 huvudkategorierna, en översikt av dessa presenteras i tabell 

3. 
 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorinamn 

Att känna sig illa behandlad på grund av sin homosexualitet 

Att känna sig ignorerad och inte delaktig i sin vård 

Att känna sig osäker inför personalens reaktion och därför inte 

våga vara öppen med sin homosexualitet 

Att känna sig accepterad för den man är 

 

 

Att känna sig illa behandlad på grund av sin homosexualitet 

I studien gjord av Röndahl, Innala och Carlsson (2006) beskrev deltagare att situationen som 

homosexuell i vården kändes förtryckande. Personer i studien av Röndahl (2009) gav uttryck 

för att de fått känslan av att det var något fel med att vara homosexuell och de gavs ett annat 
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värde än heterosexuella. Deltagare beskrev att många av den äldre generationens vårdpersonal 

såg på dem som om de var förståndshandikappade och mentalt sjuka. I studien av Matthews, 

Peterman, Delaney, Menard och Brandenburg (2002) hade deltagare uttryckt sig på följande 

sätt efter samtal med vårdpersonal: ”She basically… said I was crazy and said I should see a 

psychiatrist … ” (s. 1460). Även i Platzer och James (2000) studie framkom det att deltagare 

hade upplevt sig bli negativt bemötta och uppmanats söka psykosexuell hjälp för sin läggning. 

I studien av Bjorkman och Malterud (2009) gav personer uttryck för att det fanns läkare som 

tyckte att homosexualitet kunde jämställas med depression och att personernas läggning var 

orsaken till alla krämpor eller sjukdomar de sökte hjälp för.  

 

Deltagare som känt sig dömda för sin läggning hade resulterat i att de ogärna ville återvända 

till kliniker samt att de inte ville ta upp frågor berörande sexualiteten när de bemötts på ett 

nonchalant och respektlöst sätt (Cant, 2005), en man berättade:  

 

I got the clap a little while ago and they interrogated me: ‘Well, this is no good – you’re not 

doing safer sex, are you?’ – I’ve got enough guilt on my plate without them laying it on – if 

you’re going to get people in and slag off their behaviour, you’re not going to end up with any 

clients and people don’t go there to feel bad – they go there to feel physically sorted and then 

they can deal with the rest (s. 14). 

Kvinnor i studien av Lee, Taylor och Raitt (2011) upplevde negativa händelser som orsaken 

till att de inte kände sig ha samma rätt som andra. Negativa upplevelser av att inte bli 

undersökt ordentligt, att inte få fullgott skydd under förlossning samt inte blivit tagen på 

allvar vid besvärande åkommor gjorde personerna känsliga för omgivningens reaktioner. 

Orsaken till dessa negativa upplevelser och dåliga omhändertagande förklarades av deltagarna 

som att vårdpersonalen inte ville ta i de intima kroppsdelarna pga. deras sexuella läggning. I 

studien av Cant (2005) berättade personer att de känt sig ifrågasatta om sin sexualitet och 

kritiserade för sin läggning. 

 

I studier av Röndahl, Bruhner & Lindhe (2009) och Röndahl et al. (2006) framkom att 

personer upplevde sig kränkta och förolämpade när de bemöttes av bristande öppenhet, 

bristfällig kommunikation och när de förutsattes vara heterosexuella. Deltagare berättade även  

hur de kände frustration och hat över att alltid bli bemötta på ett heteronormativt sätt 

(Barbara, Quandt & Anderson, 2001). Kvinnor i studien av Hayman, Wilkes, Halcomb och 

Jackson (2013) berättade att de kände sig obekväma och generade över att antas vara 
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heterosexuella. Vidare framkom att sådana heteronormativa antaganden skapade negativa 

känslor såsom ilska och ledsamhet.  

 

I flertalet studier (Bjorkman & Malterud, 2009; Röndahl et al., 2009; Spidsberg, 2007) 

beskrev deltagare möten som otrevliga, obehagliga, fördomsfulla eller nedvärderande efter att 

de kommit ut om sin sexuella läggning. I studien av Platzer och James (2000) uttryckte sig en 

kvinna på följande sätt:  

 

 … She asked if I was sexually active and I said: ‘Yes, but I have relations with women.’ It´s 

the first time I´ve ever actually come out in a doctor´s surgery or anywhere vaguely medical, 

and she just looked. She looked really uncomfortable and it was like a sort of awkward 

silence… I sort of then had to ask, ‘ Do you think I need a smear test?’, and then she said: ‘It 

depends what you get up to’… It was just said in a really nasty way and… it made me feel 

really horrible. I actually didn’t respond to that. I wished I’d said something but I didn’t 

(Platzer & James, 2000, s.196). 

 

 I studien av Bjorkman och Malterud (2009) gav deltagare uttryck för att ha känt sig tvingade 

att avslöja sin läggning i sårbara situationer och i studien av Platzer och James (2000) 

framkom att personer känt sig dumförklarade när de inte varit tydliga med sin sexualitet. 

Personerna själva ansåg att det många gånger handlade om det heterosexistiska antagandet vid 

frågeställningar på följande sätt: 

 

The question was something like, ’Are you having sex?’, and I said, ’if you mean do I have sex 

with men, then no’, and I had the confidence to do that, but that’s not what she meant, you 

know. She went all pink and I actually felt quite sorry for her.. And then she said: ‘oh, so 

you’re homosexual?’ she could hardly get the word out. I said, ’No, I’m a lesbian’, and then 

she went bright red… she was just embarrassed because it was like they’d never thought those 

questions implicitly (but) made assumptions about people… If it’s very relevant to your care, 

why don’t they ask you, ‘Do you have penetrative sex with a man?’. Rather than putting you in 

a situation where you have tis a ‘No’ or ‘Actually, I have sex with a woman (s. 197-198).  

 

I studier av Spidsberg (2007) och Bjorkman och Malterud (2009) framkom det att personer 

upplevt att vårdpersonal blivit väldigt engagerade för den lesbiska läggningen istället för att 

fokusera på varför personerna sökt sjukvård. I studien av Hayman et al. (2013)	  framkom det 

upplevelser av att konstiga och olämpliga frågor ställdes bara på grund av den homosexuella 
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läggningen. Personer i studien av Spidsberg (2007) gav uttryck för att detta upplevdes som ett 

inkräktande på den privata sfären. I studien av Platzer och James (2000) hade en kvinna 

uttalat sig om hur hon känt sig illa till mods och utnyttjad av vården: 

 

 … “Well, I don’t really know much about these relationships. Can you tell me what your 

sexual practice is? ‘What do you do?’ So the nurse hid behind the curtain… and it was 

absolutely awful. I didn’t know what to say, so I didn’t say anything… I decided I’d never go 

back to the GP ever again. When I got home I felt like I’d been abused… I had to go and have 

a shower and I felt horrible’ “(s.196).  

 

Att känna sig ignorerad och inte delaktig i sin vård 

Att känna sig ignorerad och inte delaktig i sin vård berodde till stor del på att personerna 

upplevde personalen som avståndstagande (Hayman et al., 2013; Röndahl, 2009) och att de 

inte blev tagna på allvar (Matthews et al., 2002; Spidsberg, 2007). Deltagare från Röndahls 

(2009) studie berättade att de ibland upplevde att personalen tog avstånd. En kvinna berättade 

att personalen endast kom vid tillfällen när de var tvungna. Detta ledde till att kvinnan 

undrade om personalen undvek henne på grund av hennes sexuella läggning och hon beskrev 

att hon kände sig väldigt ensam. En kvinna från Lee et al. (2011) studie berättade om sin 

upplevelse av eftervården av sin förlossning på följande sätt: ”I felt I didn’t get any sort of 

aftercare. Whether it’s because of my sexual orientation or anything, I don’t know what it was 

all about but nobody came, nobody spoke to me, nobody looked at me, nobody looked at the 

stitches… … ” (s. 986). 

 

Deltagare i Spidsbergs (2007) studie berättade att de upplevt sig ignorerade och en person 

berättade att det kändes som att en del vårdpersonal bemötte homosexualiteten genom att 

låtsas som ingenting. En annan person berättade att det kändes som att vårdpersonalen varken 

ville prata eller förklara saker utan bara ville få det överstökat. Personer i studien av Matthews 

et al. (2002) hade känt att vårdpersonal avvisat och nedvärderat deras kunskap om sig själva 

och när de ställt motfrågor hade svaren upplevts som nedlåtande eller spydiga. Personer i 

studierna av Spidsberg (2007) och Bjorkman och Malterud (2009) hade upplevt sig kränkta 

när vårdpersonal gjort undersökningar och undervisat burdust. 

  

 Personer berättade att de inte upplevt sig tagna på allvar av sina läkare och att de inte fick 

chansen att vara delaktiga i sin egen vård (Matthews et al., 2002; Spidsberg, 2007). Kvinnor 
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från Matthews et al. (2002) studie berättade att de upplevde att deras läkare inte förklarade 

saker för dem utan bara bestämde vad som skulle ske med deras vård, att de inte fick chansen 

att vara med och bestämma. Deltagare upplevde även att deras läkare var stressade och inte 

hade tid för dem och upplevde att deras behov av mer information missuppfattades av läkarna 

som ett ifrågasättande av dennes auktoritet. Män i Cants (2005) studie beskrev att de kände 

sig frustrerade över att läkarna inte ville diskutera frågor som hade med deras sexualitet att 

göra. 

 

Att känna sig osäker inför personalens reaktion och därför inte våga vara öppen med 

sin homosexualitet  

Studier visade att personer upplevde känslor av osäkerhet i mötet med vården (Bjorkman & 

Malterud, 2009; Röndahl, 2009; Röndahl et al., 2006; Spidsberg, 2007). I flera studier 

(Bjorkman & Malterud, 2009; Bjorkman & Malterud, 2007; Lee et al., 2011; Röndahl, 2009; 

Röndahl et al., 2006) framkom det att våga vara öppen om sin sexualitet upplevdes osäkert på 

grund av att deltagarna inte visste hur reaktionen skulle bli. Det fanns även en oro över att 

personalen skulle reagera negativt. Deltagare i studien av Röndahl (2009) upplevde att denna 

osäkerhet försvårade relationen mellan dem och sjuksköterskorna, en man sa: 

 

... I think that when you conceal it and hide, you end up with a very strange situation where 

the other person can tell that you’re hiding something and she maybe becomes unsure of 

herself, which I interpret as unfriendliness toward me - but it doesn’t necessarily mean that’s 

what it is. It may just be a misunder- standing – an awkward situation that becomes tense and 

turns out all wrong – and that both of us react to (s. 148). 

I studien av Röndahl et al. (2006) beskrev personer att de ofta mötte personal som verkade 

rädda för att bemöta dem på fel sätt, vilket skapade en osäkerhet hos både personerna och 

personalen. Deltagare i Röndahl et al. (2009) studie beskrev att de kände sig osäkra att ta 

kontakt med vården. En kvinna sa: ”… feeling a little bit hesitant to make contact, and all that 

with explaining ourselves all the time can be hard, I think… It’s so hard if you feel like that 

on every visit… like it’s unpleasant.” (s. 2340). 

 Kvinnor berättade att de fått information från vårdpersonal om att homosexualiteten skulle 

försvinna med tiden och detta beskrev kvinnorna skapade en osäkerhet hos dem (Bjorkman & 

Malterud, 2009). 
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Att känna sig accepterad för den man är 

I flertalet studier (Barbara et al., 2001; Bjorkman & Malterud, 2009; Lee et al., 2011; Röndahl 

et al., 2006) beskrev deltagare att det när vårdpersonal ställde öppna frågor skapades 

möjligheter för dem att ge uttryck för deras sexuella läggning utan att de kände sig dömda. 

Detta beskrev personerna vara en stor anledning till att de kände sig bekväma och 

accepterade. Vidare framkom det att när det var möjligt att avslöja sin sexualitet kände 

personerna sig sedda och vågade vara sig själva. En glädje upplevdes när läkaren kom ihåg 

ens läggning vilket uttrycktes av en kvinna:  

 

 The doctor that I have now, she knows that I am a lesbian, and she remembers. And I am 

there around once or three times a year: And then I become glad inside, when she speaks of 

“she” or “do you have same lover and is she…” and so on. I think it is very nice. Not to have 

to come out, that the doctor remembers me, and how I live and who I am and so on (Bjorkman 

& Malterud, 2007, s. 59). 

  

Att kunna berätta för sin läkare om sin sexuella läggning och att det inte gjordes någon stor 

sak av det upplevdes som trevligt och bekvämt (Malterud & Bjorkman, 2009). Personer 

beskrev och sammanfattade erfarenheter som positiva när vårdpersonal behandlade och 

vårdade dem som vilken annan människa som helst efter att de berättat om sin sexuella 

läggning (Matthews et al., 2002; Röndahl, 2009; Spidsberg, 2007). När personerna känt sig 

erkända som homosexuella upplevde de att kommunikationen med vårdpersonalen blev mer 

avslappnade och öppna (Bjorkman & Malterud, 2009) och känslan av acceptans gjorde även 

att personerna vågade vara öppna om sina problem (Röndahl et al. 2006).  Deltagare i Barbara 

et al. (2001) studie beskrev att de upplevde känslor som glädje och förnöjsamhet när de blev 

tillfrågade om sin sexualitet istället för det heteronormativa antagandet de var vana vid. En 

deltagare berättade: ”One doctor I went to, actually, on the questionnaire, optional 

information was: ”Were you heterosexual, lesbian or gay, or bisexual?” And that was 

wonderful … ” (s. 56).  

 

Deltagare i flera studier (Cant, 2005; Röndahl, 2009; Spidsberg, 2007) beskrev respekt, 

tolerans och ett varmt bemötande som positiva upplevelser. Det varma bemötandet och 

dialoger med goda intentioner fick deltagarna att känna sig behandlade som människor. I 

studien av Cant (2005) hade en man sagt följande: “ … They treat me as an adult- as 

somebody who has a sensible interest in his own health” (s. 12). 
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I flertalet studier (Bjorkman & Malterud, 2009; Röndahl, 2009; Spidsberg, 2007) beskrev 

deltagare att de upplevde att yngre vårdpersonal hade ett öppnare sinne och mer förståelse för 

dem i jämförelse med äldre generationens vårdare. När personalen visade intresse för 

deltagarna som människor utan att lägga vikt på eller kommentera den sexuella läggningen 

upplevdes det som positivt och de kunde uppskatta det stöd de fick av vårdpersonalen 

(Bjorkman & Malterud, 2009).  

 

Enligt studien gjord av Cant (2005) ansåg personer att om de var självsäkra, kunde tala för sig 

och var tydliga med sina förväntningar på vårdpersonalen upplevde de en förbättrad 

kommunikation och ett större engagemang från vårdpersonalens sida. I studien av Röndahl et 

al. (2006) uttryckte en person att självförtroendet var en viktig aspekt för att inte bli 

behandlad på ett konstigt sätt, uttalandet löd: ”If you´re secretive about the way you live and 

all, it can easily lead to you being treated funny. I think my own personality and 

selfassuredness have a greater effect on how i´m treated than my homosexuality” (s. 377).  

När kommunikationen med vårdpersonalen fungerade medförde detta att stötande frågor eller 

förutfattade meningar inte uppkom (Cant, 2005) och deltagarna fick möjlighet att känna sig 

delaktiga i beslut och behandling, vilket uppskattades (Matthews et al., 2002). Enligt 

Spidsberg (2007) hade personer gett uttryck för att när de kunde vara öppna med sin sexuella 

läggning och hade en fungerande kommunikation med sin läkare kunde de släppa eventuell 

oro kring bemötandet och hade då känt sig lugna och trygga. 

 

Diskussion 

Syftet med vår litteraturstudie är att beskriva homosexuella patienters upplevelser av 

bemötande inom vården. Utifrån litteraturstudiens resultat framkommer 4 huvudkategorier: 

Att känna sig illa behandlad på grund av sin homosexualitet, att känna sig ignorerad och inte 

delaktig i sin vård, att känna sig osäker inför personalens reaktion och därför inte våga vara 

öppen med sin homosexualitet och till sist att känna sig accepterad för den man är. 

Huvudkategorierna presenteras i samma följd nedan.  

Resultatdiskussion 

I vår litteraturstudie framkommer kategorin Att känna sig illa behandlad på grund av sin 

homosexualitet som visar att homosexuella personer känner sig bemötta som att det är något 
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fel på dem och att den homosexuella läggningen är en sjukdom. De upplever att det främst är 

den äldre generationens vårdpersonal som bemöter dem på detta sätt medan den yngre 

personalen är mer öppensinnad. En studie gjord av Saunamäki, Andersson och Engström 

(2010) visar att personal som har vidareutbildat sig eller besitter mycket erfarenhet har lättare 

att bemöta personers sexualitet på ett naturligt och avslappnat sätt. Ett sådant bemötande 

förklaras med att de själva är trygga med sin sexualitet (ibid.). Även i studien av Röndahl, 

Innala och Carlsson (2004) kan man se att det är personal med lägre utbildning som har 

svårigheter att bemöta homosexuella personer. Detta skulle kunna tolkas som att 

homosexuella personer som känner sig bemötta med ett patologiskt synsätt skulle kunna bero 

på kunskapsbrist hos vårdpersonal.  

Ur resultatet i vår litteraturstudie bildades kategorin att känna sig ignorerad och inte delaktig 

i sin vård som visar att många homosexuella personer upplever att de blir ignorerade. En 

anledning till detta är att de upplever att vårdpersonal tar avstånd från dem. Denna upplevelse 

som homosexuella ger uttryck för skulle kunna förklaras genom Röndahl et al. (2004) studie 

som beskriver hur besvärande känslor hos vårdpersonal gör att mötet med homosexuella 

påverkas negativt. I studien berättar vårdpersonal att de känner sig osäkra och rädda inför 

mötet med homosexuella personer och att de skulle välja att avstå från att vårda dem om de 

fick möjligheten. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till att homosexuella personer 

upplever att personalen är avståndstagande. Vidare visar resultatet i litteraturstudien att 

personerna upplever att vårdpersonalen inte lyssnar, tar dem på allvar och inte låter dem vara 

delaktiga i sin egen vård. Detta kan förstås utifrån Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona 

och Plos (2007) samt Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) studier som beskriver 

faktorer som påverkar upplevelser av delaktighet i vården. För att känslan av delaktighet ska 

öka menar de att faktorer som att bli hörd, få information samt stöd och hjälp att fatta egna 

beslut är viktiga. Ett möjliggörande av att få komma till tals och få fatta egna beslut gällande 

sin vård skulle eventuellt kunna göra att homosexuella personer känner en ökad känsla av 

delaktighet i sin egen vård. 

Ur resultat av litteraturstudien framkom kategorin att känna sig osäker inför personalens 

reaktion och därför inte våga vara öppen med sin homosexualitet som visar att många 

personer känner sig osäkra över hur de ska bete sig i olika vårdsituationer. De upplever sig 

osäkra på om de ska våga avslöja sin sexuella läggning och vilka reaktioner de i så fall får av 

vårdpersonalen. I studien av Hansen et al. (2010) framkommer det att patienter upplever 

känslor av osäkerhet i vården när vårdpersonal inte är förstående, saknar kunskap och är 
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okänsliga. Utifrån detta skulle personernas upplevelse av osäkerhet kunna förklaras med att 

personalen inte förstår deras situation och saknar kunskap om deras behov. Detta skulle i sin 

tur kunna leda till att vårdpersonalen inte kan förmedla den trygghet som krävs för att 

personerna ska våga vara öppna med sin sexuella läggning.  

Som sista kategori framkom att känna sig accepterad för den man är vilket visar på att 

homosexuella personer som känner sig erkända för sin sexuella läggning upplever att de blir 

behandlade som vilken annan människa som helst. Resultatet visar att personerna upplever 

positiva möten med vården när de blir bemötta med respekt, värme och tolerans. Detta kan 

även ses i Burhans och Alligoods (2010) studie som handlar om betydelsen av god vård och 

faktorer som bidrar till detta. Några av dessa faktorer är att patienten bemöts med respekt och 

värdighet, vänlighet och empati samt att patienten ses som en medmänniska och att denne får 

sina behov tillgodosedda. I studien gjord av McCann och Baker (2001) framkommer det att 

ett vänligt bemötande där sjuksköterskan är empatisk, förstående och lyssnar till patientens 

behov skapar god vård. Detta skulle kunna förklaras som att de är viktigt att kunna bemöta 

varje enskild individ på ett empatiskt och individanpassat sätt. 

I litteraturstudiens resultat framkommer att acceptans av den sexuella läggningen är en faktor 

till att personerna upplever att kommunikation mellan dem och vårdpersonalen fungerar 

bättre. Detta resultat kan förstås utifrån studien av McCabe (2004) som handlar om 

patienternas upplevelse av en personcentrerad vård. I studien framkommer det att 

kommunikationen med patienter fungerar väl när man använder ett personcentrerat 

förhållningssätt. Förhållningssättet främjar patientens känsla av att bli erkänd och accepterad 

vilket leder till upplevelsen av god vård. Detta kan möjligen förklara att upplevelsen av 

acceptans och att bli sedd för den man är avgör hur trygga personerna känner sig i mötet med 

vårdpersonalen.  

Att bli erkänd beskrivs i studien av Engdahl (2010) som något formbart utifrån föreställningar 

om identitet och identitetbaserade krav utifrån nya sociala rörelser. En social rörelse är en 

grupp individer som delar grundläggande föreställningar om omvärlden och känner solidaritet 

för varandra och ska ha uppvisat en varaktighet över en tid (Jamison och Wettergren, 2006). 

De identitetsbaserade kraven ställer nya krav på rättvisa utifrån olikheter i identiteter som 

vuxit fram. Teorier om erkännande utgår från en så kallad gemensam utgångspunkt om att ett 

rättvist samhälle är ett samhälle där alla har rätt till erkännande av sin identitet. 

Misserkännande eller att inte bli erkänd skadar identiteten (Engdahl, 2010, s. 37-38). Vidare 
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framkommer det att erkännande handlar om respekt för människan och dennes rätt att vara 

som denne är på ett värdigt sätt samt en ömsesidig och samspelt dialog mellan människor. 

Respekt för människan innebär respekt för dennes egen förståelse och personliga erfarenhet 

av identiteten och respekt är själva kärnan i erkännandehandlingen. (Engdahl, 2010, s. 228-

229). Enligt Butler (2006, s. 50-51) är känslan av att vara en person kopplad till ett begär efter 

att bli erkänd. Begäret placerar människan i en sfär av sociala normer som är 

färdigkonstruerade och inte kan väljas av personen själv. Grunden för människans 

självbevarande och autonomi är knutet till samhällets normer för erkännandet, vilket stödjer 

människans varande. Som sexuella varelser är människan beroende av andra i världen, sårbara 

för behov samt utsatta för våld och svek. Att tillhöra en sexuell minoritet innebär ett stort 

behov av skydd för det offentliga och privata utrymmet för att bevara denne som människa. 

Människans sexuella rättigheter innebär rättigheter utifrån den enskilda individens behov samt 

normer som individualiteten är beroende av.  

 
Metoddiskussion 

Datainsamling av artiklar utfördes i två referensdatabaser, CINAHL och Pubmed. 

Sökningarna gjordes utan begränsningar vad gällande deltagarnas kön och ålder samt land för 

att få så stor bredd på materialet som möjligt. Vid första sökningen framkom att mycket 

forskning var gjord på homosexuella med HIV/aids och deras upplevelse av sjukdomen. Vi 

valde att exkludera HIV/aids för att vi var intresserade av upplevelsen kring bemötandet 

oavsett sjukdomsbild. Det finns begränsad forskning gjord inom området vilket gjorde att det 

krävdes mycket tid och stor ansträngning för att få ihop ett tillräckligt stort material att 

använda i analysen. I och med att vi var intresserade av ett inifrånperspektiv valde vi endast 

kvalitativ data vilket medförde att urvalet av data blev ytterligare begränsat och smalt. I de 

utvalda artiklarna ingick både kvinnor och män men kvinnor var överrepresenterade. 

Till kvalitetsgranskningen använde vi ett färdigt granskningsprotokoll enligt Willman et al. 

(2011, s. 107-108, 175). De flesta artiklar bedömdes vara av hög och medel kvalitet, endast en 

bedömdes vara av låg kvalitet. Orsaken till detta var att författarna i studien inte hade 

beskrivit urval och metod tydligt. Vi ansåg att denna artikel hade ett så pass relevant och 

värdefullt innehåll för vår studie att vi använde oss av den trots låg kvalitetsgrad. Enligt 

Willman et al. (s. 108) ska protokollet anpassas efter varje enskild artikel och vi upplevde det 

svårt att veta hur vi skulle tolka och värdera frågorna då vi har ytterst liten erfarenhet av att 

arbeta med denna typ av protokoll.  
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Vi använde oss av en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) för att 

analysera vårt material. Vi valde denna metod för att det är en textnära metod och som av 

Graneheim och Lundman anses vara en bra metod att använda när man saknar erfarenhet av 

forskningsområdet. De största problemen vi stötte på var vid kategoriseringen av 

textenheterna. Det var en svår och tidskrävande process där vi i ett första skede gick alldeles 

för fort fram och fick sedan backa och börja om. Upplevelser av bemötande tycker vi är ett 

brett område och många delar av vårt resultat kunde relateras till flera kategorier. Det var 

svårt att skapa kategorier där ingen textenhet passade in i flera. För att säkerställa att 

innehållet hamnade i rätt kategori var vi noga med att vi båda läste och jobbade med arbetet 

tillsammans. Vi har diskuterat innehållet fram och tillbaka flera gånger och litteraturstudien 

har under arbetets gång även granskats av medstudenter vid tre tillfällen i form av seminarier. 

Vi har noggrant använt oss av hjälpmedel som lexikon när vi översatt textenheter och använt 

oss av lämpliga citat för att styrka vårt resultat (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

Trovärdighet handlar bland annat om att det man får fram i studien ska överensstämma med 

det deltagarna uppgett (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Detta kan vara problematiskt i 

vår studie även om vi utgått från en manifest innehållsanalys så är det omöjligt att inte till viss 

mån lägga in egna tolkningar (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Däremot ökar studiens 

trovärdighet av det faktum att vi inte uteslutit något kön eller en viss ålder vilket bidrar till en 

större variation (jfr. Graneheim & Lundman).Vår studie behandlar till största del kvinnors 

upplevelser av bemötande och resultatet kan därför vara svårt att överföra på homosexuella i 

allmänhet. Resultatet går i viss mån att överföra på andra homosexuella kvinnor men 

samtidigt anser vi att det finns för lite forskning gjort på området för att säga att alla 

homosexuella upplever bemötande i vården på samma sätt. I vår litteraturstudie är de flesta 

studierna gjorda i Sverige vilket kan minska överförbarheten internationellt då kulturella 

skillnader kan påverka synen på homosexualitet. För att en studie enligt Holloway och 

Wheeler (2010, s. 303) ska vara överförbar ska resultatet gå att överföra på andra 

homosexuella i andra kontext. 

 

Kliniska implikationer 

För att homosexuella personer ska bli bemötta på ett för dem bra sätt behövs en ökad 

medvetenhet och kunskap om deras situation och behov. Ett sätt att uppnå detta kan vara att 

utbilda och informera sjuksköterskor. Redan under grundutbildningen bör information om 
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detta område läggas in då det framkommer i Röndahls (2009) studie att en stor del av 

sjuksköterskestudenterna saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge god vård till 

homosexuella personer. Drygt hälften av studenterna visste inte om homosexualitet är en 

psykisk sjukdom eller inte (ibid.). Även Irwin (2007) och Morrissey (1996) menar att det 

finns ett behov av att sjuksköterskestudenter får utbildning i hur de ska bemöta och förstå 

homosexuella personer.  

På hälso- och sjukvårdsinrättningar bör utbildning ges hur sjuksköterskor kan bemöta på ett 

icke-heteronormativt sätt, för att förbättra omhändertagandet av homosexuella personer och 

minska risken för kränkning (FHI, 2005). Sjuksköterskor bör enligt Irwin (2007) fortlöpande 

få utbildning om olika sexuella orienteringar, gärna i form av seminarier och workshops på 

arbetsplatsen. Utbildning kan leda till att sjuksköterskor blir mer öppna mot minoriteter och 

det i sin tur kan skapa en mer öppen och respektfull miljö gentemot minoritetsgrupper (Ibid.). 

Irwin (2007) menar att homosexuella personer inte vill få någon specialbehandling på grund 

av sin sexuella läggning utan vill bli behandlade på samma sätt som heterosexuella personer.  

För att minska risken för upplevelser som bland annat diskriminering och kränkning är det 

viktigt att utbilda och informera sjuksköterskor i ett normkritiskt tankesätt. Ett sådant 

tankesätt kan medföra att journalanteckningar och frågor till patienter skrivs och sägs på ett 

sätt som inte utesluter någon människa (Västra Götalandsregionen, 2013).  

 

Slutsats 

Många homosexuella personer upplever dåligt bemötande på grund av sin sexuella läggning. 

Till stor del tros upplevelserna av negativt bemötande bero på att vårdpersonalen inte har 

kunskap och förståelse för vad det innebär att vara homosexuell. När vårdpersonalen inte har 

kunskapen kan de heller inte bemöta personerna på ett bra sätt. I de fall där personerna har 

upplevt ett gott bemötande har det berott på att vårdpersonalen inte haft ett heteronormativt 

antagande och då kunnat se dem för de personer de är.  

Om medvetandegörandet av heteronormen och de normativa antagandena skulle belysas mer 

under grundutbildningen samt att ämnet skulle behandlas fortlöpande ute i verksamheterna 

skulle förståelsen och kunskapen kunna öka hos vårdpersonalen. Dessa insatser skulle i sin tur 

kunna leda till att de homosexuella personerna upplever ett bättre bemötande i sin helhet.  
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Det finns begränsad forskning gjord inom området för att kunna säga att resultatet är 

överförbart på alla personer med homosexuell läggning. Mer forskning bör bedrivas för att få 

en djupare och bredare förståelse kring upplevelser av bemötande och på så vis kunna bemöta 

homosexuella personer på ett gott sätt. 
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