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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Trots lagar, riktlinjer och ambitioner om att skapa en jämlik vård, visar forskning att 
HBTQ-personer upplever en sämre vård och har en psykisk ohälsa som är mer utbredd än hos 
befolkningen som helhet. Att HBTQ-perspektivet ofta osynliggörs i vårdutbildningar leder till att 
heteronormen fortsätter att leva kvar, vilket får negativa konsekvenser berörande både individ 
och vårdkvalitet. 
Syfte: Syftet var att belysa hur individer som identifierar sig som HBTQ upplever sig bli bemötta 
i vården. 
Metod: En kvalitativ studie baserad på sex semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades 
enligt en modell för kvalitativ manifest innehållsanalys av Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012).   
Resultat: Resultatet visar att HBTQ-personer många gånger upplever sig bli dåligt bemötta i 
vården. Detta kunde delvis bero på upplevelsen av att sjukvårdspersonal inte har tillräcklig 
kunskap i HBTQ-frågor, men också på grund av att det sker medveten kränkning och 
diskriminering av patienter som identifierar sig som HBTQ. Vid ett gott bemötande ansågs 
sjuksköterskans öppenhet inför individers olikheter spela en avgörande roll, likaså att en ökad 
kunskap kring HBTQ-frågor i sjukvården skulle kunna förbättra situationen för HBTQ-personer.  
Slutsats: Sjukvårdspersonal upplevs inte besitta tillräcklig kompetens för att bemöta HBTQ-
personer korrekt, något som får negativa konsekvenser för patienten. Sjukvårdspersonal bör 
därför reflektera över sina egna normer och värderingar samt öka sin kunskap i HBTQ-frågor. 
Detta för att nå målet och lagen – en lika vård för alla.  
 
Tack 
Ett stort tack till samtliga informanter. Ni gjorde studien möjlig. Ett lika stort tack till vår 
handledare Gunilla Lindqvist för all fin stöttning genom arbetet.  
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INLEDNING 
 
Sjuksköterskors målsättning är att behandla alla människor på lika villkor. Detta betyder att 
aspekter som kultur, kön, genus och sexuell läggning inte ska påverka hur vården utformas 
(ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014; Patientlag, 2014:821). Trots detta visar studier att 
HBTQ-personer upplever en sämre vård och att den psykiska ohälsan är mer utbredd hos dessa 
personer än hos befolkningen som helhet. Med detta som grund behöver kunskapen kring 
bemötande av HBTQ-personer öka – inte minst inom vården (Socialstyrelsen, 2015).  
    
 
BAKGRUND 
 
Historia 
Homosexualitetens historia är lång och synen på den sexuella läggningen har förändrats under 
åren. Länge sågs homosexualitet som en handling som var kriminell och straffbar. År 1944 
legaliserades samkönade aktiviteter och homosexualitet började istället ses som något sjukligt 
som skulle behandlas och botas (Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist, 2015). 
 
År 1950 bildades RFSL, riksförbundet för sexuellt likaberättigande. På grund av 
samhällsklimatet, som fortfarande var homofobiskt, tvingades rörelserna att vara diskreta. Nästan 
ingen vågade vara öppen med sin sexualitet under denna tid. Även på 1960-talet höll RFSL en 
låg profil, trots den framväxande sexliberalismen. Det var inte förrän på 1970-talet som den 
homosexuella frigörelsekampen på allvar tog fart. Stonewallrevolten, då en polispatrull gjorde en 
razzia på gaybaren Stonewall Inn i New York 1969, ses som en historisk startpunkt. Istället för 
att som tidigare lyda polisens order gick barens besökare till motanfall. Upploppet varade i flera 
dagar och gjorde att många organisationer, verksamheter och demonstrationer senare startade. 
Som minne av dessa upplopp firas idag Pride i många av världens länder. I Sverige är Pride en 
folkfest med bland annat parad och firas från norr till söder (Norrhem, Rydström & Markusson 
Winkvist, 2015). 
 
Även i Sverige arbetades det för att lyfta fram homosexuellas rättigheter. År 1973 enades 
Riksdagen om att samliv mellan två parter av samma kön var en fullt accepterad 
samlevnadsform. Trots detta fanns synen kvar om att homosexualitet var något avvikande och 
sjukligt. Detta förändrades år 1979 då unga lesbiska och bögar ockuperade Socialstyrelsens 
trappa i protest mot denna inställning. Sjukdomsstämpeln avskaffades och en mer human syn 
växte fram; homosexualitet började ses som en sexuell läggning (Levande historia, u.å.; 
Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist, 2015). 
 
År 1995 tillträdde en ny lag i Sverige som innebar att samkönade par kunde ingå registrerat 
partnerskap. Detta skiljde sig från äktenskapet på så sätt att bland annat religiösa ceremonier inte 
fick tillämpas (SFS 1994:1117). År 2009 blev äktenskapet könsneutralt och samkönade par fick 
ingå äktenskap på samma villkor som olikkönade. Detta innebar också att homosexuella par fick 
börja gifta sig i kyrkan (Svenska kyrkan, 2016). 
 
Idag innefattar synen på sexualitet inte bara den sexuella handlingen eller vem man blir förälskad 
i, utan det handlar även om identitet. På 2000-talet myntades begreppet HBTQ, som är ett samlat 
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begrepp och står för homosexuell, bisexuell, transperson och queer. Homosexualitet och 
bisexualitet rör sexuell läggning, vem man blir kär i och attraherad av. Trans innefattar identitet 
kopplat till kön. Queer kan inbegripa flera aspekter, som exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet, relationer och sexuell praktik. Det kan även vara ett uttryck för ett normkritiskt 
förhållningssätt (RFSL, 2015). 
 
Begrepp kopplade till studien 
I följande studie kommer vissa begrepp som har relevans för ämnet att återkomma. Dessa 
innefattar heteronormen, cisperson, homosexualitet, bisexualitet, transperson och queer, vilka 
förklaras nedan.   
 
Heteronormen 
I ett heteronormativt samhälle utgör heterosexualitet norm för människors sexualitet. Detta 
innebär att heterosexualitet ses som det normala, givna och förväntade. Inom denna norm finns 
endast två kön – man och kvinna. Andra sexuella läggningar eller könsidentiteter blir på så vis 
avvikande från den rådande normen (Nationalencyklopedin, 2016; Nationella sekretariatet för 
genusforskning, 2016). 
 
Cisperson 
Cisperson innebär att könsidentitet stämmer överens med det biologiska och juridiska könet. Ett 
exempel på en cisperson kan vara en individ med kvinnliga genitala, som är folkbokförd som 
kvinna, känner sig som en kvinna och har ett könsuttryck som en kvinna, genom exempelvis 
frisyr, kläder och kroppsspråk. Att vara cisperson innebär att individen lever upp till de normer 
som samhället har, vilket ofta ses som det normala och naturliga. Detta grundar sig i de 
föreställningar som fortfarande lever kvar i relation till typiska manliga och kvinnliga egenskaper 
(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 
 
Homo- och bisexualitet 
Homo- och bisexualitet är sexuella läggningar som innefattar vem personen förälskar sig i 
och/eller blir attraherad av. Att vara homosexuell innebär att bli kär och/eller attraherad av någon 
av samma kön. En bisexuell person kan bli kär och känna attraktion till båda könen (Sandler, 
2016). 
 
Transperson  
Transperson är ett paraplybegrepp innefattande personer som ifrågasätter den biologiska 
könsidentitet som tilldelats vid födseln. Det kan exempelvis handla om att känna att det 
biologiska könet inte stämmer överens med samhällets förväntningar på könsidentitet och 
könsuttryck. Att vara transperson kan ta uttryck på olika sätt och innefattar transsexualism, 
transvestism och intergender (Nationalencyklopedin, 2016; Sandler, 2016). 
 
Transsexualism kan innebära en känsla av att vara född i fel kropp. Könsidentitetskonflikten kan 
medföra stora psykologiska, fysiska och sociala påfrestningar. För att komma rätt med sin 
könsidentitet ses könskorrigering ofta som det enda alternativet. Detta är en omfattande procedur 
som tar flera år och innefattar bland annat medicin, psykiatri, kirurgi och juridik 
(Nationalencyklopedin, 2016; Sandler, 2016). Individer som byter könsidentitet benämns 
vanligtvis FtM (Female to Male) eller MtF (Male to Female) för att på så sätt tydliggöra vilket 
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biologiskt kön som blivit tilldelat vid födseln och vilket kön som individen föredrar att 
identifiera sig med nu (RFSL, u.å.).  
 
Transvestism innebär att individen är nöjd med sin könsidentitet, men ibland eller ofta föredrar 
att klä och uttrycka sig som det motsatta könet. Detta ska inte förväxlas med dragqueen/king som 
istället syftar till att underhålla genom att överdriva det manliga eller kvinnliga könets uttryck 
(Sandler, 2016).   
 
Intergender betyder att individen känner sig mellan de två könen eller inte upplever sig passa in i 
något av dessa. Denna individ kan exempelvis föredra att bli kallad hen, vilket är ett könsneutralt 
pronomen som används istället för han eller hon (Nationalencyklopedin, 2016; Sandler, 2016). 
 
Queer 
Queerteorin syftar till att alla människor ska vara kritiska mot de normer som styr oss och våra 
liv. Det kan innebära att vägra inordna sig i en identitet och därmed förhålla sig kritiskt till 
heteronormen (Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist, 2015). Det kan även vara ett 
ifrågasättande av samhällets normer kring hur män och kvinnor “ska” vara, eller att inte vilja 
vara kvinna eller man på det sätt som andra förväntar sig (Nilsson, u.å.). Därför kan individen 
enligt queerteorin inte beskrivas som exempelvis varken man, kvinna eller homosexuell. 
Individen ska istället själv kunna välja hur den vill identifiera sig, utan att ta hänsyn till de 
normer som finns i samhället och på förhand uppgjorda gruppidentiteter (Lodenius, 2013). 
 
HBTQ inom vården 
Sjuksköterskor möter HBTQ-personer överallt; som kollegor, patienter och närstående. Det har 
visat sig vara vanligt att som sjukvårdspersonal utgå ifrån heteronormen i patientmöten, vilket får 
konsekvenser berörande både individ och vårdkvalitet. Detta tecken på kunskapsbrist kan leda 
till att bland annat inkorrekta bedömningar görs (Röndahl, Hörnsten & Udo, 2015). 
 
I sjukvården kan heteronormen kommuniceras exempelvis vid samtal om familj. Att fråga om 
patienten har pojkvän eller flickvän istället för partner kan skapa obekväma situationer för både 
patient och sjuksköterska (Röndahl, 2011). Ett könsneutralt språk däremot ökar känslan av att 
vara inkluderad (Quinn, 2015). 
 
Patienters rädsla inför att mötas av negativa reaktioner kan leda till att de väljer att inte berätta 
om sin sexuella läggning eller könsidentitet. Bristen på kunskap kring HBTQ-frågor hos 
sjuksköterskan kan även medföra en oro över att förödmjuka patienten på grund av fel ordval. 
Detta leder i sin tur till att kommunikationen hämmas och att samtalsämnen undviks, vilket 
vidare bidrar till osynliggörandet av HBTQ-personer (Röndahl, Innala & Carlsson, 2006). 
 
Att skapa en öppenhet i publika miljöer och i informativt material skulle kunna bidra till en ökad 
inkludering för HBTQ-personer. Att även använda sig av exempelvis intagningsformulär, där 
könsidentitet och sexuell läggning kan ifyllas, skulle kunna minska risken för missförstånd och 
underlätta för vidare vård. Detta skulle även bidra till att HBTQ-personer blir erkända och miljön 
välkomnande för alla (Quinn, 2015). Ytterligare något som skulle kunna förbättra HBTQ-
perspektivet i vården är exempelvis väntrum som synliggör både personer som följer 
heteronormen och HBTQ-personer, toaletter som inkluderar alla kön och att drop-in-tider på 
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exempelvis ungdomsmottagningar inte är uppdelade i “tjej- och killtider”. Detta för att minimera 
risken för att patienter ska uppleva sig exkluderade i vårdsammanhang (Gäredal, 2016). 
 
HBTQ-certifiering 
Sedan 2008 har RFSL (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter) genomfört HBTQ-certifieringar. Detta innebär att organisationer genomgår en 
utbildning för att skapa en god arbetsmiljö och ett gott bemötande av personer som identifierar 
sig som HBTQ. Fokus är HBTQ-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet 
samt vad som innefattar ett kompetent HBTQ-bemötande (RFSL, 2016; RFSL Stockholm, 
2016). 
 
En studie av Whitehead, Shaver och Stephenson (2016) visar att HBTQ-personer gärna vänder 
sig till vårdpersonal som har erfarenhet och specialistutbildning inom HBTQ-frågor. Samma 
studie belyser att HBTQ-personer kan tänka sig att resa i över en timme för att få just denna typ 
av specialiserad vård, istället för att vända sig till en närliggande vårdinstitution som saknar 
denna kompetens. 
 
Utbildning  
Tidigare forskning visar att utbildning inom HBTQ-frågor för vårdyrken är bristfällig, något som 
i sin tur kan leda till att sjukvårdpersonal upplever svårigheter att utföra en kompetent vård 
(Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, Ciano & Scott, 2015; Hancock & Huskin, 2015; 
Rounds, McGrath & Walsh, 2013). Ytterligare något som framhävs är vikten av ett erkännande 
av att alla inte är heterosexuella och förståelsen för att människor är sexuella på olika sätt. Att 
mötas av stereotypa antaganden kan leda till att patienten känner sig negativt bedömd och 
nedvärderad (Rounds, McGrath & Walsh, 2013). 
 
Enligt utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet ska 
mångfaldsperspektivet vara centralt genom hela utbildningen. Planen beskriver vidare: 
“Undervisningen bygger på att aktivt motverka diskriminering och har ett etiskt perspektiv. Med 
mångfald avses gender, ålder, födelseland, samhällsklass och sexuell läggning vid olika tillstånd 
av ohälsa” (Linnéuniversitetet, 2015). Trots detta visar det sig att HBTQ-frågor inom 
utbildningssammanhang ofta berörs som ett speciellt ”tema”, vilket förstärker HBTQ-personers 
upplevelse av inte tillhöra det ”normala” och att det önskvärda istället är att följa heteronormen. 
Att bryta denna norm innebär ofta att få sin könsidentitet och/eller sexualitet osynliggjord i 
undervisningssammanhang. Det är även vanligt med ett andragörande av HBTQ-personer, vilket 
innebär att det talas om HBTQ-personer istället för att en aktiv diskussion förs där alla kan känna 
sig inkluderade (Gäredal, 2016). 
 
Psykisk ohälsa bland HBTQ-personer 
Flertalet studier och undersökningar visar att HBTQ-personer, främst yngre, upplever en sämre 
hälsa än befolkningen som helhet. Negativt bemötande och diskriminering från samhället, 
kränkningar, osynliggörande och mobbning är bidragande aspekter liksom våld och hot om våld 
(Regeringskansliet, 2014; Socialstyrelsen, 2015). Detta sker trots att flertalet lagar visar att det är 
olagligt och straffbart. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är en av dessa som fokuserar just 
på kön, könsöverskridande identitet och sexuell läggning.  
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Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet kan leda till psykisk ohälsa som 
exempelvis ångest, självmordstankar, minskad livskvalitet och nedstämdhet (Ungdomsstyrelsen, 
2010; Whitehead, Shaver & Stephenson, 2016). Detta i samband med känslor av otrygghet, 
avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till andra människor gör situationen för HBTQ-
personer svår (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Med detta som grund är det betydande att HBTQ-
kompetensen blir mer utbredd, lättillgänglig och synlig i offentliga miljöer. Att se HBTQ-frågor 
ur ett mångfaldsperspektiv, istället för att begränsa dem till särfrågor, är en förutsättning för att 
stödja HBTQ-personers hälsa (Socialstyrelsen, 2015). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien belyser hur individer som identifierar sig som HBTQ upplever sig bli bemötta i vården. 
Ett vårdvetenskapligt förhållningssätt anses därför vara lämpligt, då fokus är den unika 
individens upplevelser. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vårdvetenskapen som en 
vetenskaplig ansats där patienten är i centrum och målet är att stärka och stödja hälsa. För att 
tydliggöra individens upplevelser används följande vårdvetenskapliga begrepp som anses vara 
relevanta för syftet. 
	
Livsvärld 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är en omöjlighet att diskutera vårdvetenskap utan att 
se till individens livsvärld. Livsvärlden beskrivs som något som är unikt för varje individ och att 
den formas av exempelvis våra upplevelser, erfarenheter, kultur och miljö. Den avslöjar också 
våra tankar och upplevelser kring vad som innefattar hälsa, välbefinnande och lidande. För att 
som sjuksköterska kunna ta del av patientens livsvärld ställs krav på att agera öppet och följsamt 
(se nedan) samt att vara fullt närvarande i mötet med patienten för att därmed kunna se till 
dennes hela livssituation och sammanhang (ibid).  
 
Öppenhet och följsamhet 
Öppenhet och följsamhet innebär att så förutsättningslöst som möjligt se till individens levda 
erfarenheter och komplexa natur för att sedan, om patienten tillåter, kunna ta del av dennes 
livsvärld. Det är en nödvändighet att som sjuksköterska reflektera över sin egen öppenhet i mötet 
med patienten, för att inte gå miste om dennes upplevelser och erfarenheter (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  
	
I ett vårdande möte kan inget tas för givet. All samlad kunskap som vetenskapliga teorier, 
vårderfarenhet och det sunda förnuftet, utgör en viktig referensram för varje vårdande situation. 
För att mötet ska kunna bli vårdande måste den samlade kunskapen kritiskt granskas och 
noggrant avvägas i relation till den aktuella och unika situationen (Dahlberg & Segesten, 2010).  
	
Utsatthet och sårbarhet 
Som patient är man mer eller mindre utsatt och sårbar, dels på grund av behovet av vård och dels 
på grund av det egna lidandet. I kontakten med sjukvården uppstår även en asymmetri, där 
patienten är beroende av sjukvårdspersonalens goda vilja och kunskap för att få sina behov 
tillgodosedda. För att kunna uppnå en god vård krävs det att patienten uppmuntras till att vara 
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delaktig. Delaktigheten kan nås då sjuksköterskan får ta del av patientens livsvärld. Med 
livsvärlden som grund kan sedan en individpassad vård skapas (Dahlberg & Segesten, 2010). 
  
Ibland uppstår, trots lagar och ambitioner, möten där den goda vården inte uppnås eller där 
delaktigheten går förlorad. Detta kan bero på sjuksköterskans brist på kunskap, omedvetenhet 
eller avsaknad av reflektion. Ett vårdlidande kan uppstå, som i patientens utsatta och sårbara 
sammanhang kan få förödande konsekvenser som upplevelsen av att inte bli tagen på allvar, 
känna sig kränkt, besviken och ledsen (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Förförståelse 
Förförståelse innefattar varje individs samlade erfarenheter; hur vi ser på saker, det vi säger, det 
vi gör, det vi möter och är med om (Dahlberg & Segesten, 2010). Den kan på så sätt både ha en 
negativ och en positiv aspekt. Att som sjuksköterska exempelvis utgå ifrån att alla människor har 
en heterosexuell läggning är en förförståelse som kan leda till att patienten tappar förtroendet och 
väljer att inte dela med sig av sin livsvärld, vilket i sin tur kan leda till ett lidande för patienten 
(ibid; Röndahl, Hörnsten & Udo, 2015). Att reflektera över sitt sätt att se på saker för att sedan 
kunna lägga sin förförståelse åt sidan, är därför betydande i mötet med patienten. För att kunna 
göra detta behövs kunskap, utbildning och ett öppet sinne (Dahlberg & Segesten, 2010).  
	
	
PROBLEMFORMULERING  
 
Sjuksköterskor får lära sig hur de ska bemöta varje unik individ med öppenhet, följsamhet och 
respekt. Flertalet lagar och riktlinjer understryker att vården ska vara rättvis, jämlik och 
patientcentrerad. Trots detta har det framkommit att patienter känner sig orättvist behandlade, 
överkörda och diskriminerade, inte sällan på grund av könsidentitet, könsuttryck och sexuell 
läggning (Socialstyrelsen, 2015). Hur kommer detta sig, när vi ständigt påminns om individens 
unika värde?  
	
Enligt sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan ska mångfaldsperspektivet vara centralt. Detta 
innebär bland annat att individen ska bemötas med jämlikhet och respekt oberoende av 
exempelvis kön och sexuell läggning. Trots detta är HBTQ-perspektivet nästintill osynligt i 
utbildningen, vilket flertalet tidigare studier styrker. På vilket sätt påverkas patienten i sin tur av 
att HBTQ-perspektivet inte är integrerat i utbildningen? Finns det en koppling mellan HBTQ-
personers psykiska ohälsa och det bemötande dessa personer får i vården?  
	
Forskning inom HBTQ-frågor är ett relativt nytt fenomen som är under ständig utveckling 
(Norrhem, Rydström & Markusson Winkvist, 2015). Tidigare studier belyser till stor del 
sjuksköterskors perspektiv på utbildning eller brist på utbildning inom området samt vilka 
redskap de upplever sig ha för ett gott bemötande. Patientperspektivet är mer sällsynt. Utifrån ett 
vårdvetenskapligt perspektiv anses det därför både intressant och angeläget att undersöka ämnet 
vidare. Genom att synliggöra HBTQ-personers upplevelser kan sjuksköterskor få en ökad 
förståelse som vidare kan underlätta att utforma en vård anpassad utefter den unika individens 
behov.  
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SYFTE 
 
Syftet var att belysa hur individer som identifierar sig som HBTQ upplever sig bli bemötta i 
vården. 
 
 
METOD 
 
Design 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod med induktiv ansats, utifrån ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. Den kvalitativa metoden syftar till att granska texter som fokuserar på individens 
subjektiva upplevelser och unika erfarenheter. Detta ansågs som en relevant metod då syftet med 
studien var att belysa just individens upplevelser genom intervjuer (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012).  
	
Den induktiva ansatsen innebär att så förutsättningslöst som möjligt analysera texter baserade på 
människors berättelser. Texterna ska ses i sitt sammanhang med en medvetenhet inför eventuell 
tolkning. En manifest innehållsanalys ansågs lämplig, då den syftar till att textnära närma sig 
patientens berättelse för att därmed fånga det uppenbara budskapet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). 
	
Urvalsförfarande  
Inklusionskriterier var individer som identifierar sig som HBTQ, var över 18 år och som på 
något sätt haft upplevelser av vården. Alla kön inkluderades. Informanterna skulle ha vårdats i 
Sverige. 
 
Vid studiens start kontaktades nyckelpersoner till organisationer som arbetar med HBTQ-frågor, 
med förhoppning att finna lämpliga intervjupersoner. En text (se bilaga 1) med information om 
studiens syfte, etiska aspekter och motivering till varför studien ansågs nödvändig, publicerades 
på organisationernas facebooksidor. Syftet att använda organisationer var för att få en så objektiv 
bild som möjligt genom att inte ha någon tidigare relation till informanterna samt att personerna 
själva skulle få möjlighet att delta av eget intresse, istället för att bli direkt tillfrågade. 
 
Då studien var tidsbegränsad beslutades därefter att tillämpa ett bekvämlighetsurval. Polit och 
Beck (2010) beskriver att detta urval är ett passande tillvägagångssätt för att finna informanter 
överensstämmande med studiens syfte och som också är villiga att dela med sig av sin berättelse. 
Då det var upplevelser som skulle belysas ansågs detta som en lämplig metod. Samma 
information delades därmed på författarnas egna facebooksidor, med en uppmuntran att dela 
vidare för att sprida förfrågan (se bilaga 2). Informanterna kontaktade författarna via 
facebookmeddelanden och mail. En särskild aktsamhet lades vid att inte intervjua personer som 
författarna kände sedan tidigare. Detta för att undvika ett vinklat resultat. Författarna valde att 
inkludera de informanter som först hörde av sig om intresse. Därmed tackade författarna nej till 
de informanter som kontaktade författarna senare under studiens gång. Detta på grund av 
tidsbegränsning och att resultatet då redan var tillfredsställande.  
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Informanter 
Deltagarna som återfanns var mellan 22 och 27 år gamla. Av dessa identifierade sig en som 
homosexuell man, tre som homosexuella kvinnor och två som transsexuella män. Ingen som 
uttryckte sig identifiera sig som bisexuell eller queer deltog, detta på grund av att ingen av dessa 
hörde av sig om intresse. Informanterna befann sig i södra och i mellersta Sverige.  
 
Tabell 1. Översikt av informanter 
 
Informant Ålder Sexuell läggning/könsidentitet 

Informant 1 23 Homosexuell kvinna 

Informant 2 22 Homosexuell kvinna  

Informant 3 27 Transsexuell man 

Informant 4 22 Homosexuell kvinna  

Informant 5 24 Transsexuell man 

Informant 6 25 Homosexuell man  

	
Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 
frågorna delvis var förberedda, men att möjlighet till utveckling gavs genom följdfrågor. Då det 
subjektiva innehållet tydligt framkommer i mötet mellan intervjuperson och informant ansågs 
personliga intervjuer vara en tillförlitlig metod (Polit & Beck, 2010). 
 
En intervjuguide skapades (se bilaga 3). Frågorna diskuterades med berörd handledare innan 
genomförande av intervjuer. Vidare genomfördes sex intervjuer, under en tidsperiod på två 
veckor i november 2016. En pilotintervju utfördes inledningsvis för att finna eventuella brister i 
intervjuguiden. Då inga större ändringar gjordes inkluderades pilotintervjun i studien. Samtliga 
intervjuer inleddes med att ställa bakgrundsfrågor angående ålder, sexuell läggning eller 
könsidentitet samt vilken typ av kontakt som informanten haft med sjukvården. 
 
Intervjuerna ljudinspelades och varade i 40-60 minuter. Intervjuerna genomfördes enskilt med en 
informant och en intervjuperson. Innan detta beslut togs diskuterades fördelar och nackdelar med 
att genomföra intervjuerna individuellt respektive gemensamt. Att som medförfattare observera 
och få möjlighet att ställa följdfrågor var något som diskuterades som en positiv aspekt angående 
att vara två författare vid intervjutillfället. Thomsson (2010) menar att en negativ aspekt med att 
genomföra intervjuer gemensamt är risken att som informant känna av en mer uttalad 
maktskillnad. Då informantens känsla av trygghet och integritet var betydande, togs så 
småningom beslutet att genomföra intervjuerna enskilt. Vidare tillfrågades informanten om 
godkännande angående vidare kontakt, om författarna efter att ha lyssnat på det inspelade 
materialet skulle upptäcka att relevanta följdfrågor hade missats. Samtliga informanter gav sitt 
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samtycke till detta, vilket ses som ytterligare en motivering till att genomföra intervjuerna 
enskilt. Informanterna uppmuntrades även att själva kontakta författarna i efterhand om de kom 
på något av betydelse för studiens resultat.  
 
Informanterna fick själva bestämma plats och tidpunkt för intervju med syfte att skapa en 
bekväm och trygg miljö. Det fanns även möjlighet för författarna att ordna en plats. Två 
informanter intervjuades i hemmiljö och tre i lugna lokaler som författarna ordnade. Under 
studiens gång blev författarna även kontaktade av en person som visade intresse av att delta men 
som dessvärre bodde långt ifrån universitetet. På grund av tidsbrist och kostnader fördes en 
diskussion med handledare om möjligheten att genomföra denna intervju via Skype, vilket 
godkändes. Detta ansågs vara ett alternativ som i bästa möjliga mån efterliknade en vanlig 
intervju. 
 
Efter genomförande av intervjuer transkriberades det inspelade materialet. För att kunna komma 
nära informantens subjektiva upplevelse transkriberade författarna enskilt de intervjuer som de 
själva genomfört. Polit och Beck (2010) menar att transkribering är ett tillförlitligt verktyg som 
minskar risken att gå miste om viktig information. 
 
Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes enligt en modell för kvalitativ manifest innehållsanalys (se exempel i 
tabell 2, bilaga 4) av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Efter transkribering läste 
författarna igenom samtliga intervjuer och lyssnade på varandras inspelade material. Detta 
gjordes individuellt, med syfte att skapa enskilda uppfattningar om innehållet. Därefter 
identifierade författarna enskilt meningsbärande enheter, som svarade mot syftet. Dessa 
jämfördes vidare mellan författarna och en tydlig samstämmighet uppstod. Efter jämförande 
kondenserades materialet gemensamt, för att göra det mer lätthanterligt. En noggrannhet lades 
vid att behålla det centrala innehållet. Vidare abstraherades det kondenserade materialet till 
koder, vilket innebär att innehållet lyftes till en högre logisk nivå, som tydligt överensstämde 
med meningsenheterna och den kondenserade texten. De koder som överensstämde med 
varandra placerades i lämplig underkategori. De underkategorier som var närbesläktade i relation 
till innehåll resulterade vidare i två olika huvudkategorier (ibid). Polit och Beck (2010) 
understryker att en huvudkategori är den “röda tråd” som väver samman underkategoriernas 
innehåll. 
 
Författarnas förförståelse 
Författarna till studien har själva fått erfara att HBTQ-perspektivet är bristfälligt, både i mötet 
med sjukvården, men också i sjuksköterskeutbildningen. Detta var några av de anledningar till 
att författarna valde att fördjupa sig i just detta ämne. Mer kunskap inom dessa frågor ansågs 
vara nödvändigt för att kunna skapa ett kompetent bemötande av HBTQ-personer.  
 
Dahlberg och Segesten (2010) betonar att förförståelsen kan ha både negativa och positiva 
aspekter i olika situationer, exempelvis vid forskning. En särskild noggrannhet har därför 
beaktats inför att försöka lägga förförståelsen åt sidan. Författarna har under studiens gång fört 
en diskussion tillsammans med handledare för att minska risk för att förförståelse skulle prägla 
resultatet. Att använda en intervjuguide med öppna frågor och inte ha någon tydlig bild av vad 
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resultatet skulle kunna frambringa, har även detta gjort att författarna istället sett sin förkunskap 
som en tillgång. 
  
 
FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 
Innan genomförande av intervjuer genomgick studien en etisk egengranskning (se bilaga 5), där 
följande fält markerades: “Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. 
behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv).” Detta fält 
fylldes i med avsikt att intervjuerna skulle kunna komma att beröra hälsa, eftersom 
informanterna har varit i kontakt med sjukvården. Granskningen delgavs berörd handledare 
innan den sändes till Etikkommittén Sydost för rådgivning angående etiska aspekter. 
 
I Etikkommittén Sydosts rådgivande yttrande (se bilaga 6) framkom att intervjuerna skulle kunna 
komma att beröra känsliga ämnen som exempelvis sexualliv, hälsa och sjukdom. Istället 
föreslogs att göra en kunskapsöversikt på ämnet. Då studiens syfte var att undersöka HBTQ-
personers upplevelser av bemötandet i vården, upplevde författarna att den etiska 
egengranskningen (se bilaga 5) hade feltolkats. Etikkommittén beskrev vidare att “vissa 
deltagare under samtalet kan bli känslomässigt påverkade om de haft dåliga upplevelser i 
samband med kontakter med sjukvården” (se bilaga 6). Då tidigare forskning visar att det är ett 
ämne som ofta osynliggörs, något som gör det problematiskt för att kunna förbättra situationen 
för HBTQ-personer i vården, återfanns detta som ytterligare en anledning till att genomföra en 
intervjustudie. Även det faktum att sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet ska utgå 
ifrån ett mångfaldsperspektiv och att HBTQ-personer är en utsatt minoritetsgrupp, bidrog till att 
stärka nyttan med studiens genomförande. 
 
Efter flertalet samtal med Etikkommittén Sydost via telefon och mail (se bilaga 7-8), framkom 
att studien kunde genomföras i samråd med handledare för att därmed tillsammans komma fram 
till vad som är relevant för syftet, utan att för djupt beröra känsliga uppgifter. Samtidigt som 
kommittén underströk vikten av att vara aktsam, uttrycktes också att ämnet var viktigt att lyfta 
och beröra. 
 
Helsingforsdeklarationens (2013) och Vetenskapsrådets (2016) etiska principer följdes vid 
insamling, genomförande och tillvägagångssätt för intervjuer. Informanterna informerades enligt 
de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att informanterna före deltagande fick möjlighet att läsa igenom 
informationsbladet (se bilaga 9) gällande sina rättigheter. Information delgavs om studiens syfte, 
att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studiens gång, utan närmare 
motivering. Informanten fick vidare muntlig information och uppmuntrades till att ställa frågor 
om något upplevdes otydligt.	Hänsyn togs även till samtyckeskravet genom att understryka 
informantens rätt att själv bestämma över sin medverkan. Efter underskrift delgavs informanten 
ett exemplar av informationsbladet, med undantag för informanten som intervjuades via Skype, 
som istället skulle skicka sin underskrift via post. Då informationsbladet med underskriften inte 
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återfanns inom studiens tidsram, diskuterades etiska aspekter angående att inkludera intervjun 
utan underskrift. Efter samtal med handledare, som i sin tur tagit upp frågan med en 
handledningsgrupp, beslutades att inkludera intervjun i studien. Detta med motivering att 
informanten själv kontaktat författarna med ett intresse och en vilja att delta, och att denne både 
muntligt och skriftligt blivit informerad om sina rättigheter. Informanten återkopplade inte heller 
till författarna om att avbryta sin medverkan. 	
  
Konfidentialitetskravet beaktades genom att informanten gavs största möjliga konfidentialitet. 
Detta innebar att endast studiens författare kunde ta del av personuppgifter och inspelat material. 
Den transkriberade texten avidentifierades under vidare arbete och förvarandes på ett säkert sätt 
där lösenordskydd krävdes för tillgång. Detta för att materialet inte på något sätt skulle kunna 
härledas till informanten. Det inspelade materialet raderades direkt efter sammanställande. 
Vidare har intervjuerna i enlighet med nyttjandekravet endast använts för studiens ändamål. En 
aktsamhet har lagts vid att inte förvanska och vinkla resultatet, vilket Polit och Beck (2010) 
menar är betydande för att minska risk för ett missvisande och otillförlitligt resultat.  
 
 
RESULTAT 
 
Resultatet visar informanternas upplevelser och erfarenheter av bemötandet i sjukvården. Både 
allmän sjukvård och vårdmöten som utspelat sig i den specialiserade vården kommer att beröras. 
Ett antal autentiska numrerade citat presenteras, utan inbördes ordning för hur intervjuerna 
genomfördes. 
 
Vid analys av resultatet framkom två huvudkategorier: När vården inte är vårdande och 
Vägen till lika vård. Den första kategorin speglar informanternas negativa upplevelser av 
bemötandet i sjukvården. Vägen till lika vård berör de positiva upplevelser som informanterna 
erfarit, men framför allt presenteras konkreta förslag till förbättring och vad som behövs för att 
uppnå ett professionellt bemötande av HBTQ-personer i vården. Huvudkategorierna och dess 
underkategorier presenteras i tabell 1. 
	
Tabell 1. Beskrivning av huvudkategorier och underkategorier 
 
HUVUDKATEGORIER UNDERKATEGORIER 

När vården inte är vårdande Heteronormen i sjukvården 
Ett diskriminerande och kränkande bemötande 
Brist på kunskap 

Vägen till lika vård Utbildning och kunskap 
Ett inkluderande språk och en välkomnande miljö 
Ett öppet förhållningssätt 
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När vården inte är vårdande 
Känslor av att inte bli tagen på allvar, känna sig dömd och ifrågasatt var något som återkom i 
samtliga informanters berättelser kring upplevelsen av bemötandet i vården. Kränkningar och 
fördomar speglade flertalet berättelser, likaså upplevelsen av att sjukvårdspersonal inte har 
tillräcklig kunskap i HBTQ-frågor men också avsaknad av intresse för att vilja inta ett HBTQ-
perspektiv. Heteronormen upplevdes genomsyra en stor del av sjukvården och uttrycktes såväl 
verbalt som icke-verbalt och i sjukvårdens miljö. De negativa upplevelserna kring bemötandet i 
sjukvården kunde få konsekvenser i form av tvivel på sig själv, men också på sjukvården. 
 
Heteronormen i sjukvården 
Heteronormen i sjukvården uttrycktes av samtliga informanter spela en stor roll för hur 
bemötandet upplevdes. Att få riktade frågor som exempelvis “Har du pojkvän?” och på så sätt bli 
förgivettagen som heterosexuell, kunde skapa obekväma situationer och göra att individen kände 
sig tvungen att “komma ut” i ett vårdsammanhang. Det kunde också göra att individen valde att 
inte dela med sig av sin sexuella läggning eller könsidentitet på grund av en rädsla för att skapa 
en reaktion hos sjuksköterskan, men också på grund av en oro för att bli dömd och på så sätt bli 
bemött annorlunda. När öppna och inkluderande frågor ställdes kunde patienten däremot uppleva 
sig bekväm och synliggjord. “Hade han eller hon ställt frågan typ har du tjej eller kille hade jag 
ju valt att svara… alltså… alltså liksom ärligt.” (Informant 4) 
 
Flertalet informanter var kluvna till om det var relevant att berätta om sin sexuella läggning eller 
könsidentitet i ett vårdsammanhang. För studiens två transsexuella informanter, som genomgick 
testosteronbehandling, ansågs detta dock nödvändigt. Däremot fanns en önskan hos samtliga att 
sjukvårdspersonal inte skulle anta och förutsätta vilken sexuell läggning eller könsidentitet 
individen identifierar sig med, utan istället våga ställa frågor och vara öppen inför individens 
berättelse. 
 

Jag tycker det är drygt när folk inte vågar fråga, alltså jag blir jätteglad om det är 
någon som frågar mig liksom typ såhär, när jag har tagit sprutor då ”men varför gör 
du det?” Då kan jag förklara det, men inte att dom bara liksom antar det. Så att anta 
liksom inte att jag tar sprutorna bara för att jag liksom är transsexuell, utan 
istället… fråga mig. Jag tycker det är lättare. (Informant 3)  
 

Vikten av en rak och tydlig kommunikation och att som sjuksköterska våga ställa frågor var 
något som berördes av ytterligare informanter. Många upplevde att det ofta talades “runt” ämnet, 
något som signalerade att sjuksköterskan kände sig osäker och obekväm. Detta påverkade mötet i 
en negativ riktning och kunde skapa känslor hos patienten som självtvivel, osäkerhet och 
självrannsakan.  
 
Informanterna upplevde att heteronormen även kunde speglas i sjukvårdens miljö. Flertalet 
informanter menade att de sällan kände igen sig i den information som visas i exempelvis 
väntrum och broschyrer. “Överallt är det liksom man och kvinna och det är det fortfarande och 
det är ju liksom, vi är inne på 2016.” (Informant 3)  
 
Informanterna upplevde det svårt, eller nästintill omöjligt, att få tillgång till information och 
rådgivning kring HBTQ-frågor i den allmänna sjukvårdsmiljön. Organisationer som aktivt 
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arbetar med detta ansågs därför ha en betydande roll för att lyfta dessa frågor. Den upplevda 
informationsbristen kunde medföra en känsla av att inte vara som alla andra och även upplevas 
som att den sexuella läggningen eller könsidentiteten fortfarande inte är accepterad. Att endast 
synliggöra den heterosexuella människan i både sjukvård och samhälle upplevdes därmed 
förstärka minoritetsgruppens utsatthet ytterligare. En längtan efter en mer sanningsenlig 
representation fanns därför hos samtliga informanter. Att inkludera HBTQ-perspektivet i miljön 
uttrycktes som ett till synes enkelt sätt för att få dessa personer synliggjorda. “Jag tror det hade 
varit ganska skönt att någon gång få känna att shit, det här är verkligen om en själv. Det här är 
verkligen vårt förhållande…” (Informant 2) 
 
Flera informanter uttryckte sig både besvikna och förvånade över att heteronormen är så synlig i 
sjukvårdsmiljön, en miljö som ska vara inkluderande för alla. “Heteronormen är ju ändå 
någonting som… man får möta hela tiden liksom överallt men… jag var bara inte liksom beredd 
att möta det så himla starkt inom vården där det ändå är professionella personer.” (Informant 1) 
Förväntningarna på sjukvården visade sig därmed inte uppnås. Heteronormen upplevdes även få 
konsekvenser som att känna sig feltolkad och missförstådd, något som i sin tur kunde leda till att 
informationen blev felaktig, eller att den inte fyllde individens behov.  
 
Ett diskriminerande och kränkande bemötande 
Samtliga informanter hade någon gång eller flertalet gånger blivit utsatta för direkta kränkningar 
och möten där sjukvårdspersonal låtit sina egna förförståelser och fördomar styra, istället för att 
agera öppet, följsamt och professionellt. Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar, bli dömd och 
att behöva hävda och förklara sig, var något återkommande i informanternas berättelser. Detta 
kunde få konsekvenser som i sin tur kunde påverka den psykiska hälsan negativt.  
 
En av informanterna som identifierar sig som lesbisk berättade om sitt första besök hos en 
barnmorska som speglade både brist på kunskap, respekt och intresse inför att vi alla är olika. 
Barnmorskan undrade om informanten var sexuellt aktiv och fortsättningsvis om hon använde 
kondom.  
 

Alltså, just då så kände jag mig bara såhär kränkt, men jag visste inte riktigt varför, 
tyckte nog att jag själv såhär överreagerade typ att det var… en helt vanlig fråga 
men jag var inte riktigt beredd på att behöva liksom… komma ut i ett sådant 
sammanhang. Jag var liksom… och det var också mitt såhär första… första gynbesök 
och jag var lite nervös och jag kände mig väldigt utsatt som det var redan, i 
situationen. Eh… och det kändes väldigt såhär… jag kände mig väldigt mycket i 
underläge liksom. Och när jag fick den frågan då så… ja men, så kände jag mig 
kränkt. (Informant 1) 

 
Utöver undersökningen ville informanten ställa frågor kring hur det ser ut med risk för 
könssjukdomar för tjejer som har sex med tjejer och vilket skydd det finns mot dessa, då detta 
var något som informanten ansåg sällsynt att tala om. Som svar fick hon: “Du det vet jag faktiskt 
inte men… du kanske kan testa att googla det…” (Informant 1). Detta möte gjorde ett stort 
avtryck på informanten, som kände sig kränkt, dum och förminskad. Det var inte förrän efteråt 
som det uppenbarade sig att det var barnmorskan som hade gjort fel. Känslorna övergick då till 
ilska och ett beslut togs – att aldrig mer gå dit igen. 



	

	 	14 	
	 	

Ytterligare en informant beskrev ett möte där fördomar och brist på kunskap kopplat till HBTQ-
personers sexuella hälsa framkom. Informanten skulle få medicin utskriven och läkaren 
informerade om biverkningarna som bland annat kunde påverka den sexuella lusten. 
 

Han bara “ja, men det påverkar ju inte dig.” Och då tänkte jag “aha, men det 
kanske bara är killar liksom att dom inte kan få upp den.” Men sen när jag själv 
läste... biverkningarna så... påverkar det ju oss kvinnor också… så då kände jag… 
hur tänkte han då eller… vad menar han typ. Eh… som tur var så träffade jag inte 
honom så mycket. (Informant 4)  
 

Hur sjukvårdspersonalen uttryckte sig när de fick reda på patientens sexuella läggning eller 
könsidentitet visade sig även detta bidra till att upplevelsen av bemötandet kunde bli negativ. En 
informant delade med sig av ett telefonsamtal angående provtagning för könssjukdomar. Efter att 
informanten berättat om sin sexuella läggning blev sjuksköterskan tyst och ställd. Detta gjorde 
att informanten tydligt upplevde att bemötandet skiftade och att den professionella hållningen 
försvann, något som ledde till en förvåning hos informanten. “Jaha, vad vill du att jag ska säga 
mer, det är ju du som är sköterskan, du ska väl ställa sina följdfrågor, du ska väl inte bli ställd.” 
(Informant 6) 
 
Det kränkande och diskriminerande bemötandet kunde få patienten att känna sig förödmjukad 
och förminskad. Detta kunde leda till känslor av att bli överkörd, inte bli sedd och lyssnad till. 
Istället för att få sina behov tillgodosedda, kände informanterna vid dessa tillfällen sig utsatta och 
sårbara. Ett exempel på detta är när en transsexuell man under samma vårdtillfälle, inte en gång, 
utan flertalet gånger, blev tilltalad med fel pronomen.  
 

Då sa hon ju ”hon” till mig hela tiden. Till slut så var ju hon som var med mig den 
gången tvungen att säga till henne liksom, flera gånger, bara ”hallå, sluta liksom” 
och så fortsatte hon hela tiden… och man bara ”åhhh, för helvete.” (Informant 3)  
 

Flera informanter betonade hur farligt det kan bli när sjukvårdspersonalens personliga 
värderingar och fördomar övertar det professionella vårdandet. Att bli bemött på ett tveksamt 
eller homofobiskt sätt kunde göra att man började tvivla på sig själv och att tidigare negativa 
upplevelser och känslor drogs upp till ytan. Det icke vårdande bemötandet kunde få så negativa 
konsekvenser att informanterna vidare undvek att ta kontakt med vården. En informant 
förklarade exempelvis att han numera börjat beställa hem prover istället för att kontakta sin 
vårdcentral, där han tidigare blivit ifrågasatt och känt sig dömd. 
 
Brist på kunskap 
Ur resultatets analys urskildes en skillnad mellan det icke vårdande bemötande som präglades av 
en medveten diskriminering och kränkning och det bemötande där informanterna upplevde att 
det var sjukvårdspersonalens brist på kunskap i HBTQ-frågor gjorde mötet sämre. Förutom 
bristen på kunskap gick även att avläsa att det upplevdes finnas en brist på intresse för att skaffa 
sig den kunskap som behövs för att kunna inta ett HBTQ-perspektiv. “Att det såhär… vi vet inte 
riktigt, men… vi bryr oss inte heller riktigt, för vi tar inte reda på det och det pratas inte om.” 
(Informant 1) 
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Flera av informanterna berättade om situationer där de själva fått agera utbildare. Det kunde 
handla om exempelvis hur testosteroninjektioner ska tas, samtal om preventivmedel och att 
behöva förklara att man kan ha ett samliv med en person av samma kön. Detta upplevdes 
kränkande men också som ett tecken på att ett icke befintligt HBTQ-perspektiv. En förvåning 
och besvikelse kunde avläsas hos flertalet informanter.  
 

Jag kom ihåg att jag kände det när jag gick ifrån vårdcentralen här, att jag tänkte, 
vad fan är hon inte mer informerad om sådant här för, eftersom de säger att vi är en 
på tio. Så är ju också gruppen ”vi” ganska stor. (Informant 6)  

 
Det gick även att utläsa en skillnad i det bemötande som informanterna fått i den allmänna 
sjukvården som inte utbildat sig i HBTQ-frågor och de instanser som har en större medvetenhet, 
som kliniker som arbetar med transsexuella personer. En transsexuell informant upplevde det 
besvärligt att behöva åka långt för korta besök, och en annan menade att han gärna skulle åka 
långt bara för att bli bättre bemött. Ytterligare en informant förklarade att den kunskap hon 
förväntade sig att sjuksköterskan skulle inneha inte var närvarande. “Jag tänkte att hon skulle 
vara experten liksom. Att det kändes jättekonstigt.” (Informant 1) 
 
Resultatet visar att det upplevdes finnas en brist på intresse att som sjukvårdspersonal inta ett 
HBTQ-perspektiv och att därmed vilja lära sig att se individer ur ett bredare perspektiv än utifrån 
den heteronormativa tvåkönsnormen. Detta kunde visa sig genom att som sjuksköterska inte 
bekräfta eller visa intresse för patienten. Vidare upplevde några informanter att de ständigt fick 
förklara sig då sjuksköterskan ställde irrelevanta följdfrågor, frågor som inte hade ställts om 
sjuksköterskan hade agerat förutsättningslöst och haft ett intresse för individers olikheter.  
 
Flera informanter uttryckte en förståelse för att man som sjuksköterska inte är fullärd och att det 
ständigt finns nya saker att lära. Däremot fanns en önskan om att sjukvårdspersonal skulle våga 
visa detta och visa sig intresserad av att ta reda på den kunskap som saknas för att kunna bemöta 
patientens frågor. “Hon kunde… bekräftat mig, hon kunde… ha liksom erkänt att… jag kan inte 
svaret på den här frågan liksom, för det är ju inte hela världen, men… jag kan ta reda på det.” 
(Informant 1) 
 
Homosexualitetens tidigare sjukdomsstämpel uttrycktes av några informanter som en av 
orsakerna till varför kunskapen inte är större. Tankar kring att normerna kan finnas kvar hos just 
den äldre generationen sjuksköterskor uttrycktes och att det för dessa fortfarande finns mycket 
att arbeta med, då dessa personer förmodligen inte fått HBTQ-perspektivet i sin utbildning. Den 
nya generationen däremot ansågs bidra med en positiv förändring, som gör att vi tar ett steg i rätt 
riktning på vägen mot en mer jämlik vård.  
 
Vägen till lika vård 
En önskan och en längtan till en vård på lika villkor uttrycktes av samtliga informanter, som 
vidare gav förslag på vad som borde förändras och förbättras. Utbildning och kunskap ansågs 
som viktiga delar i förbättringsarbetet, likaså att använda ett inkluderande språk och göra miljön 
välkomnande för alla. Samtidigt som stor vikt lades på just utbildning och kunskap uttryckte 
samtliga informanter att HBTQ-perspektivet är omöjligt att uppnå utan ett öppet förhållningssätt. 
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Utbildning och kunskap 
Samtliga informanter ansåg att det fanns ett stort behov av att öka sjukvårdens kunskap kring 
HBTQ-frågor. Svaret på frågan “Tror du att man kan läsa sig till ett HBTQ-perspektiv?” gav 
skilda svar. Endast en informant uttryckte ett självklart “ja” och menade att det är kunskap, som 
vilken annan kunskap som helst. Resterande menade att det till viss del går att läsa sig till, men 
att det absolut bästa är att träffa en HBTQ-person och exempelvis gå på föreläsningar för att få 
en större insikt och ett bredare perspektiv. 
 
För att förbättra kunskapen kring HBTQ-frågor hos sjukvårdspersonal ansågs det vara angeläget 
att på ett naturligt och självklart sätt inkludera perspektivet i hela utbildningen, istället för att 
avgränsa det till exempelvis “temadagar”. Förslag på detta var bland annat att perspektivet skulle 
ha en given plats i kurslitteraturen. Att även synliggöra HBTQ-personer i exempelvis patientfall 
ansågs vara en enkel åtgärd för att skapa en större medvetenhet och öppenhet inför kommande 
arbetsliv.  
 
Några informanter funderade över om HBTQ-certifieringar är nödvändiga eller inte. Samtidigt 
som samtliga menade att kunskapen om HBTQ-frågor borde förbättras och att certifieringar var 
något bra, talade flertalet om att detta istället borde vara en självklarhet. 
 

På ett sätt är det väl bra att man visar såhär, ja men nu är vi lite mer medvetna, men 
det blir ändå lite såhär, ska jag känna att dom har gjort något jättestort bara för att 
dom har läst om hur dom ska prata med mig? Alltså, jag tycker liksom att jobbar 
man med människor ska man kunna prata med alla människor. Inte att man ska se 
det som något jättefantastiskt. (Informant 2) 

 
Flera informanter betonade vidare vikten av att ständigt uppdatera sin befintliga kunskap, vara 
intresserad och ta till sig ny. En informant önskade att HBTQ-frågor skulle vara något som 
sjukvårdspersonal aktivt arbetar hela tiden, för att det ska kunna bli möjligt att inkludera HBTQ-
perspektivet i alla olika slags vårdformer. 
 
Framförallt studiens två transsexuella informanter belyste hur kunskapen om just transvård, där 
sjukvårdspersonalen är specialiserade och möter personer i deras situation dagligen, skiljer sig 
från den allmänna sjukvården. Sjukvårdspersonalen upplevdes i den specialiserade vården vara 
mer påläst och intresserad. Detta gjorde att patienten kände sig sedd, lyssnad till och bekräftad. 
Ett trevligt bemötande kunde leda till känslan av att bli behandlad som vem som helst, något som 
en av informanterna trodde berodde på sjukvårdspersonalens intresse för att arbeta med denna 
typ av vård. “Antagligen tycker dom området som dom jobbar med är intressant, annars hade 
dom ju inte jobbat kvar… men liksom… ja… av dom blir jag bemött jättebra faktiskt.” 
(Informant 5). Informanterna menade att kunskap om HBTQ-perspektivet och erfarenhet av att 
möta människor som befinner sig utanför normen är nödvändig för att kunna uppnå en 
professionell hjälp och för att kunna åstadkomma ett vårdande möte. 
 
Ett inkluderande språk och en välkomnande miljö 
Informanterna upplevde att sjukvårdsmiljön kunde göras mer inkluderande och gav förslag på 
hur detta skulle kunna åstadkommas. Flertalet informanter ansåg att “små” detaljer som 
exempelvis prideflaggor och broschyrer, där olika relationskonstellationer synliggörs, kunde 
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göra att patienten kände sig välkommen och accepterad. Det skulle även kännas mer 
välkomnande med inskrivningmaterial där det står partner istället för make eller maka. Flera 
informanter berättade hur de kunde välja att vända sig till personal som visar sig stödja HBTQ-
personers rättigheter genom att exempelvis bära en namnskylt i regnbågens färger. “Jag blir ju 
jätteglad… Då tänker jag, ja, men den personen skulle jag ju kunna säga… att jag är… lesbisk… 
till.” (Informant 4) 
 
Samtliga informanter betonade språkets påverkan i vårdmötet. Att använda ett könsneutralt och 
inkluderande språk ansågs som en viktig aspekt för att kunna inta ett HBTQ-perspektiv. En 
informant menade att det kan vara av betydelse att fråga patienten vilket pronomen som föredras 
innan man som sjukvårdspersonal går in i ett vårdmöte. Detta för att undvika att felköna 
patienten, något som kan upplevas både nedvärderande och påfrestande. Informanten menade 
vidare att det är viktigt att inte gå in med föreställningar om hur en man eller en kvinna ser ut, 
och ansåg att bara för att personen biologiskt sett ser ut som en kvinna behöver det inte betyda att 
personen vill identifieras eller tilltalas som en “hon”. “Det kan ju vara hen, den, han, vad som 
helst... det är ju viktigt liksom. Speciellt inom vården är det ju det.” (Informant 3)  
 
Partner ansågs som ett passande ord när man som sjukvårdspersonal ville ta reda på patientens 
relationsstatus. En informant betonade att hon vidare, när hon sagt att hon har flickvän, föredrog 
att personalen sa just flickvän. Att säga partner när hon redan “kommit ut” gav henne känslor av 
att sjukvårdspersonalen trodde att den sexuella läggningen var något som skulle förändras. En 
annan informant ansåg att frågan om partner kunde vara irrelevant. 

 
Vad är det man undrar då, undrar dom om man har… regelbundet sex… för det… 
för det kan man ju ha en partner men inte ha… eller inte ha en partner och ändå 
ha… eller såhär… då kanske man ska fråga det istället. (Informant 1)  

 
Informanterna upplevde att icke-verbal kommunikation, som exempelvis kroppsspråk och 
ansiktsuttryck, kunde påverka vårdmötet. En informant menade att den spelar lika stor roll som 
den verbala. Vidare ansågs det icke-verbala språket av samtliga informanter som ett viktigt 
verktyg för att avdramatisera och bjuda in till ett vårdande möte. En informant förklarade hur ett 
öppet sinne avspeglas i varje rörelse som sjukvårdspersonalen förmedlar. Ett lättsamt och 
avslappnat kroppsspråk kunde leda till att mötet upplevdes positivt, medan ett negativt möte 
kunde präglas av en obekväm eller tillbakadragen hållning, ett förvånat ansiktsuttryck, 
nedvärderande blickar eller att som sjukvårdspersonal visa sig generad. Ett möte där varken 
samtal eller kroppsspråk förändrades efter att personen “kommit ut” kunde förstärka upplevelsen 
av ett bra bemötande. 
 
Ett öppet förhållningssätt  
För att uppleva ett vårdande möte ansågs sjukvårdspersonalens personliga värderingar och 
öppenhet inför människors olikheter avgörande. En önskan fanns hos samtliga att bli bemött som 
“vem som helst”. De positiva möten som informanterna delgav var när sjukvårdspersonalen hade 
agerat öppet och följsamt. Det öppna och följsamma förhållningssättet kunde innebära att inte ha 
föreställningar eller uppfattningar om vem patienten var innan mötet och att den sexuella 
läggningen eller könsidentiteten inte på något sätt påverkade hur vården utformades. Detta 
gjorde att patienten kände sig trygg, bekväm, sedd och lyssnad till. Detta förhållningssätt ansågs 
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kunna eliminera de negativa upplevelser som visade sig vanliga, som exempelvis känslan av att 
inte bli tagen på allvar, ständigt behöva förklara sig och att ofrivilligt “komma ut”. 
 
Ytterligare delar i ett positivt bemötande upplevdes vara när sjukvårdspersonal tydligt visade sig 
intresserad och aktivt lyssnade till patientens berättelse. Även här visade sig det icke-verbala 
språket spela en stor roll. Ett inbjudande kroppsspråk och att se sin patient i ögonen ansågs vara 
viktigt för att ett gott möte skulle uppstå, då det signalerade närvaro och att sjukvårdspersonalen 
hade tid att möta patientens behov. Även betydelsen av att som sjuksköterska visa att inga frågor 
är dumma att ställa, och på så sätt få patienten att öppna sig ytterligare, var något som berördes. 
Att förståelse och öppenhet inför människors olikheter väger tyngre än att vara påläst, var även 
något som framkom. 
 
Att uppleva trygghet var betydande för att mötet skulle bli vårdande, vilket kunde uppnås genom 
att exempelvis möta en sjuksköterska som redan kände till patientens historia. Kontinuiteten 
kunde göra att patienten besparades att gång på gång behöva förklara sig och därmed hamna i en 
utsatt och sårbar situation.   
 

Man liksom öppnar ju upp sig för en person och så måste man göra det igen och 
igen, jag menar fasen räckte inte med att jag gjorde det till den personen, för det är 
ju någon sorts trygghet. Det är ju det. Man vill ha trygghet… det är nog det… 
(Informant 5)  

 
Att som sjuksköterska reflektera över sina egna föreställningar och fördomar ansågs relevant för 
att kunna inta ett HBTQ-perspektiv. Att även diskutera i arbetsgruppen över vilka normer och 
stigmatiseringar som kan tänkas leva kvar på arbetsplatsen skulle kunna leda till en större 
öppenhet för den enskilda individen, men också för sjukhusmiljön och vidare i mötet med 
patienten. Genom att ha en öppen dialog kring dessa frågor ansågs fördomarna kunna motverkas. 
 
Trots att många negativa upplevelser har framkommit vid analysen av resultatet gick det att 
avläsa en hoppfullhet inför framtiden hos samtliga informanter. Den yngre generationens 
medvetenhet och ett mer upplyst samhällsklimat upplevdes som en utveckling mot en större 
acceptans och en öppenhet inför människors lika värde och tillgång till en vård, som är lika för 
alla. “Kärlek är ju kärlek vad är det som liksom det är ju inget fel med det… liksom… man ska ju 
för tusan vara med den man vill.” (Informant 5) 
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet var att belysa hur individer som identifierar sig som HBTQ upplever sig bli bemötta i 
vården. Resultatet visar att en vård som inte är vårdande kan uppstå och bero på upplevelsen av 
att sjukvårdspersonal har en bristande kunskap i HBTQ-frågor, men också på grund av att det, 
trots lagar och förordningar, sker medvetna kränkningar av patienter på grund av sexuell 
läggning eller könsidentitet. Heteronormen upplevdes prägla sjukvården i både kommunikation 
och miljö, vilket bidrog med negativa konsekvenser. De positiva upplevelser som informanterna 
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delgav var när sjuksköterskan med ett öppet förhållningssätt agerade förutsättningslöst. Vidare 
gav informanterna konkreta förslag på hur HBTQ-perspektivet kan få en plats inom sjukvården.  
 
Metoddiskussion 
Då HBTQ-personers upplevelser av bemötandet i sjukvården är ett tämligen outforskat ämne var 
det utmanande att finna relevanta artiklar till bakgrund och diskussion. Detta gjorde att flera 
artiklar av samma författare inkluderades, vilket skulle kunna ses som en svaghet. Dock finner 
författarna till studien att detta kan motiveras till att det är sällsynt med artiklar som berör ämnet. 
Även det faktum att forskningen är genomförd i Sverige och att studien syftar till att belysa 
HBTQ-personers upplevelser av bemötandet i den svenska vården, anses överväga nyttan med 
beslutet. Trots detta är utvalda artiklar till största del internationella. Detta ansågs betydande då 
HBTQ-personer inte bara är utsatta i Sverige, utan även i resterande delar av världen, vilket visas 
bland annat i en rapport av United Nations (2011). Att både nationell och internationell forskning 
synliggörs anses öka studiens överförbarhet och tillförlitlighet.  
 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod med induktiv ansats. Då det var just individens 
unika upplevelser som skulle belysas ansågs intervjuer som ett lämpligt tillvägagångssätt för att 
insamla information. Personliga intervjuer är enligt Polit och Beck (2010) det mest tillförlitliga 
tillvägagångssättet vid kvalitativa studier. 
 
Att genomföra en litteraturstudie hade kunnat vara ytterligare en lämplig metod för studien, 
vilket även var något som Etikkommittén Sydost rekommenderade. Författarna fann innan 
studiens start efter flertalet frisökningar i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO att 
HBTQ-personers upplevelser i vården är föga tidigare utforskat. Att genomföra en 
litteraturstudie, med vetenskapliga artiklar som grund, ansågs därför som en svårighet. Bristen på 
tidigare studier och forskning utifrån patientperspektivet gjorde det ännu mer angeläget att 
genomföra studien med intervjuer som grund.  
 
Etikkommittén Sydost formulerade i ett rådgivande yttrande (se bilaga 6) att intervjuerna skulle 
kunna komma att beröra känsliga ämnen som exempelvis sexualliv, hälsa och sjukdom och 
avrådde därmed författarna att genomföra en intervjustudie. Att inte beröra dessa ämnen blir 
extra anmärkningsvärt med hänsyn till sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden som 
är just att “främja hälsa och förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (ICN:s etiska 
kod för sjuksköterskor, 2014). Att avstå från att beröra dessa aspekter i en kandidatuppsats på 
sjuksköterskeprogrammet ansågs därför något besynnerligt.  
 
I den etiska egengranskningen var det endast i ett avseende som ett fält fylldes i (se bilaga 5), 
vilket var “Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). Då syftet var att 
belysa HBTQ-personers upplevelse av bemötandet i vården, det vill säga när hälsan inte är 
intakt, ansågs det oundvikligt att inte beröra just detta ämne. Däremot fanns det aldrig någon 
avsikt att beröra informanternas sexualliv, då det varken hör till studiens syfte eller fanns i 
författarnas intresse. Däremot framkom ur intervjuerna berättelser kring sexuell hälsa, något som 
ingår i sjuksköterskans kompetensområde. Vid de tillfällen detta har berörts har informanten 
själv valt att dela sin historia, utan att få riktade frågor. 
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Vidare anser författarna att en annan bedömning hade gjorts om studien hade belyst 
heteropersoners upplevelser av bemötandet i vården. Att synpunkter kring att beröra sexualliv då 
hade framkommit är något som författarna har svårt att tro. Författarna upplevde därför att 
förförståelse hade präglat utlåtandet i en negativ riktning.  
 
Då det i tidigare studier tydligt framkommer att HBTQ-personer ofta osynliggörs, ville 
författarna heller inte bidra till ett ytterligare osynliggörande av dessa personer, som enligt 
Socialstyrelsen (2015) redan är en utsatt minoritet. Att de studier som berör ämnet visar att det 
finns en brist på kunskap i HBTQ-frågor i sjukvården och att HBTQ-personer upplever en sämre 
vård, var två viktiga skäl till att fullfölja studien.  
 
Utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet ska präglas av ett 
mångfaldsperspektiv som vidare ska motverka diskriminering på grund av exempelvis sexuell 
läggning (Linnéuniversitetet, 2015). Detta var ytterligare en anledning till varför författarna 
upplevde det motsägelsefullt att avstyra studien, särskilt med tanke på att de upplever att HBTQ-
perspektivet saknas i sjuksköterskeutbildningen.  
 
Efter ytterligare telefon- och mailkontakt med Etikkommittén Sydost (se bilaga 7-8) beslutades 
att studien kunde genomföras med en aktsamhet inför känsliga uppgifter, något som skulle ske i 
samråd med berörd handledare. En öppen dialog kring dessa aspekter fördes därför mellan 
författare och handledare under studiens gång.  
 
Ett bekvämlighetsurval användes för att finna informanter som överensstämde med 
inklusionskriterierna. Polit och Beck (2010) beskriver att detta är ett lämpligt urval för att finna 
deltagare som passar in på studiens syfte och för att påträffa informanter som är villiga att dela 
med sig av sin historia. Detta ansågs passande då en kvalitativ studie syftar till fånga den unika 
upplevelsen, snarare än att nå en ökad överförbarhet på en större del av befolkningen. Då 
frivilligheten och informanternas upplevelser värderades högt ansågs detta som en relevant 
urvalsmetod. En alternativ urvalsmetod som diskuterades var snöbollsurval, som innebär att 
informanter i sin tur kontaktar personer i sin omgivning. Detta prioriterades bort då frivilligheten 
kan gå förlorad. Nätverket kan även bli snävt, något som kan leda till att informanterna kan 
komma att påverkas av varandra (ibid).  
 
Informanterna som återfanns var mellan 22 och 27 år. Eftersom studien inte syftade till att 
jämföra skillnader eller likheter mellan upplevelser i olika åldrar fanns ingen övre åldersgräns i 
inklusionskriterierna, utan kravet var endast att personerna skulle vara över 18 år. Ett annat 
resultat hade möjligtvis påvisats om åldrarna hade varit mer utspridda. Att personerna sedan 
visade sig befinna sig i liknande åldrar ses som en styrka, då resultatet blir mer överförbart på 
just denna åldersgrupp. Ytterligare ett inklusionskrav var att personerna på något sätt skulle ha 
haft kontakt med sjukvården i Sverige. Detta medförde att informanternas kontakt med 
sjukvården kom att skilja sig åt, från enstaka besök till längre vårdtider. Då det inte skulle 
fokuseras på sjukdom ansågs detta inte relevant att avgränsa. På detta sätt ges också en bredare 
bild över hur bemötandet av HBTQ-personer ter sig på olika vårdinstitutioner. Att informanterna 
hade upplevelser av vård i olika avseenden, på olika institutioner och i olika delar av Sverige 
anses öka studiens överförbarhet. Ett större antal informanter hade ökat studiens överförbarhet 
ytterligare. Sex informanter ansågs däremot som ett lämpligt antal för studiens tidsram. Polit och 
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Beck (2010) menar att tillförlitligheten kan vara hög trots ett litet intervjuantal om samtliga 
intervjuer erhåller en god kvalitet (ibid). Trots att få intervjuer genomfördes gick det att avläsa 
likheter i informanternas upplevelser.   
 
HBTQ-begreppet är brett och som tidigare berörts innefattar det homosexualitet, bisexualitet, 
trans och queer. Informanterna i studien utgjordes av två transpersoner (Female to Male), tre 
homosexuella kvinnor och en homosexuell man. Att inte alla inom begreppet synliggörs ses som 
en svaghet i studien, då det fanns en önskan om att personer med samtliga könsidentiteter och 
läggningar inom begreppet skulle intervjuas. Likaså har författarna respekterat att informanterna 
själva skulle höra av sig om intresse fanns att delta. Då ingen person som uttryckt identifiera sig 
som varken bisexuell eller queer kontaktade författarna har frivilligheten respekterats.  
 
Intervjuerna genomfördes enskilt med en författare åt gången. Syftet med detta var att eftersträva 
en ökad trygghet hos informanterna och att få intervjun att efterlikna ett samtal, vilket enligt 
författarnas förförståelser hade försvårats om ytterligare en person hade suttit med och 
observerat. Dahlberg och Segesten (2010) betonar vikten av att vara öppen och följsam inför 
individens berättelse för att på så sätt få denne att känna sig lugn och trygg, vilket var något som 
eftersträvandes i intervjusamtalet. Om en medförfattare hade varit med under intervjun anser 
författarna att situationen hade upplevts mindre naturlig. Detta är något som Thomsson (2010) 
bekräftar och som vidare beskriver att två eller fler som intervjuar kan leda till en annorlunda 
maktsituation, vilken en aktsamhet bör tas inför. Vidare kan det även vara en fördel att 
genomföra intervjuerna gemensamt för att därmed kunna fylla i varandras luckor och på så sätt 
komplettera varandra (ibid). Dessa fördelar och nackdelar var något som diskuterades dels 
författarna sinsemellan och dels med handledare. Efter övervägande beslutades att enskilda 
intervjuer var det mest lämpliga tillvägagångssättet, då en önskan om att skapa en trygg och 
bekväm miljö var stor.  
 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilket innebar att frågorna delvis var förberedda, men 
att utrymme gavs för följdfrågor. Intervjuguiden anses öka studiens trovärdighet, då 
informanterna fick likvärdiga frågor. Guiden minskade också risken för att låta förförståelse 
styra över frågorna. Polit och Beck (2010) menar att ostrukturerade intervjuer, utan förberedda 
frågor, kan tillämpas när författarna inte har någon tidigare uppfattning om vad innehållet i 
studien ska syfta till. Då denna studie har ett klart formulerat syfte, prioriterades detta 
intervjuförfarande bort. Att en pilotintervju genomfördes ses som en styrka, då den gav tillfälle 
att reflektera över om intervjufrågorna var rätt formulerade för att kunna få nyanserade svar. 
 
Som inledning till intervjuerna fick informanterna frågan om varför de ville delta. Samtliga 
informanter uttryckte en glädje inför att ämnet uppmärksammades. En känsla av att vilja dela 
med sig av sina erfarenheter och på så sätt ge människor en större inblick i och förståelse för hur 
HBTQ-personer blir bemötta i vården fanns. Likaså uttrycktes åsikter om att det är ett ämne som 
inte tillräckligt synliggörs. Informanternas vilja att delta och att de etiska aspekterna noggrant har 
respekterats, anses stärka nyttan med genomförandet. 
 
En varsamhet inför att inte ställa ledande frågor togs i beaktning. Detta för att informanterna 
skulle få möjlighet att dela med sig av det som kändes bekvämt. Därför är de känsliga 
upplevelser och erfarenheter som framkommit något som informanterna själva tagit initiativ till 
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att beröra. Att ställa öppna frågor och låta informanten så långt som möjligt styra samtalet ansågs 
nödvändigt med hänsyn till de synpunkter som Etikkommittén Sydost framfört. Denna 
noggrannhet anses även öka studiens tillförlitlighet. 
 
Dahlberg och Segesten (2010) betonar vikten av att ha en öppenhet och följsamhet inför 
individens livsvärld. Att mötas ansikte mot ansikte och tydligt visa intresse för människans 
berättelse leder till en ökad tillgång till livsvärlden och att individen känner sig trygg och villig 
att dela med sig av den (ibid). Vid studiens start planerades att samtliga intervjuer skulle 
genomföras på detta vis. På grund av lång körsträcka genomfördes en intervju via Skype. Det har 
diskuterats om intervjun hade blivit annorlunda om den hade genomförts likt de övriga. 
Skillnaden skulle möjligtvis vara att en Skypeintervju inte blir lika naturlig som vid ett personligt 
möte och att personkemin inte känns av på samma sätt. För övrigt ansåg författarna att 
kroppsspråk och ansiktsuttryck är betydande i ett samtal, något som är möjligt att läsa av även 
via Skype.  
 
Datainsamlingen för studiens resultat pågick under två veckor, vilket är en till synes kort period 
för den stora mängd råmaterial som inhämtades. Trots detta hade författarna efter pilotintervjun 
gott om tid att analysera och diskutera bland annat om frågor skulle tilläggas. Vidare intervjuer 
genomfördes med korta mellanrum, vilket skulle kunna ha påverkat studiens resultat negativt. 
Rosberg (2012) förklarar att det ibland kan vara svårt att höra vad som sägs och menas i det 
inspelade materialet. Därför genomfördes transkriberingen snart efter intervjuernas 
genomförande, då intervjun låg nära till minnet, vilket författarna ansåg minska risk för 
feltolkningar.  
 
Dataanalysen genomfördes enligt en modell för kvalitativ manifest innehållsanalys av Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012). Denna analysmetod valdes då den vid ett korrekt användande 
har en hög tillförlitlighet. Författarna fick genom att både enskilt och gemensamt analysera 
resultatet en närhet till materialet. Detta genom att jämföra de meningsbärande enheterna och 
koderna med varandra (ibid). Att författarna vid jämförande var samstämmiga anses stärka 
resultatets trovärdighet. 
 
Långa meningsenheter kan vara svåra att tyda, då de kan innehålla flera olika betydelser, vilket 
kan innebära en risk att innehåll går förlorat. Små meningsenheter däremot kan göra att 
innehållet blir splittrat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vid analysprocessen lades 
därför stor vikt vid att plocka ut lagom stora meningsbärande enheter, med syfte att öka studiens 
trovärdighet. Meningsenheterna underlättade för vidare analys, då huvudkategorier med dess 
underkategorier tydligt kunde avläsas, sättas i sitt sammanhang och vidare skapa en helhet. I 
resultatet presenteras ett antal relevanta citat, som speglar informanternas upplevelser. Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012) menar att detta är ett sätt att påvisa studiens trovärdighet, då det 
ger en större inblick i intervjuernas innehåll.  
 
Förförståelsen kan påverka analysen och därför krävs det att som författare vidta vissa åtgärder 
för att öka studiens trovärdighet. Förförståelsen innefattar bland annat teoretisk kunskap och 
tidigare erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Då författarna till studien själva 
fått erfara att HBTQ-perspektivet är bristfälligt i både sjukvård och utbildning, har en särskild 
noggrannhet lagts vid att reflektera över sin förförståelse. Lundman och Hällgren Graneheim 
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(2012) beskriver hur förförståelsen kan utnyttjas till fördel, genom att vara öppen för möjligheten 
att upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse (ibid). Detta är också något som författarna 
upplever sig ha gjort genom studien. Genom att reflektera över förförståelsens risker, dels 
författarna sinsemellan och dels med berörd handledare, har de tidigare kunskaperna istället varit 
en tillgång vid exempelvis arbete med intervjufrågor och vid genomförande av intervjuer.  
 
Studiens resultat kan vara användbart för personal i hälso- och sjukvården, men även inom andra 
yrkesgrupper. Studien skulle även kunna vara till hjälp i sjuksköterskeutbildningen, då den 
synliggör HBTQ-personers upplevelse av att sjukvårdspersonal inte har tillräcklig kunskap inom 
HBTQ-frågor. På så sätt skulle studien kunna bidra till att skapa ett intresse hos studenter att 
inhämta den kunskap som behövs för att kunna inta ett HBTQ-perspektiv. Genom att lyfta dessa 
frågor och diskutera kring vilka normer som finns inom hälso- och sjukvården, men också hos 
den enskilda individen, skulle en normmedvetenhet kunna växa fram, som i sin tur skulle kunna 
förbättra bemötandet av HBTQ-personer, men också få dessa personer att känna sig synliggjorda 
och inkluderade i sjukvårdens miljö. Att studien skulle kunna vara en del i ett förbättringsarbete 
anses vara studiens största styrka. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa HBTQ-personers upplevelser av bemötandet i vården. 
Resultatet visar både positiva och negativa upplevelser, men det var just vårdandet som inte var 
vårdande som gick att avläsa som det mest centrala i flertalet informanters berättelser. Nedan 
diskuteras de dominerande kategorier som framkom vid analysen av resultatet, tillsammans med 
tidigare forskning.  
 
Studiens resultat påvisar att sjukvårdens kunskap inom HBTQ-frågor är en grundläggande del för 
att ett kompetent bemötande ska kunna uppnås. Dessvärre visar resultatet att dessa kunskaper 
ofta upplevs som bristfälliga, speciellt inom den allmänna sjukvården, vilket i sin tur påverkar 
mötet negativt. Trots att alla ska vårdas på lika villkor (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 
2014; Patientlag, 2014:821) har informanterna utsatts för en vård som inte varit vårdande på 
grund av upplevelsen av att sjukvårdspersonalen inte haft tillräcklig kunskap om hur man ska 
bemöta denna redan utsatta grupp. Bristen på kunskap hade upplevts så tydligt att patienten själv 
fått agera medicinsk expert, exempelvis vid testosteroninjektioner och vid samtal om 
preventivmedel. Att sjukvårdens kunskapsbrist i HBTQ-frågor innebär svårigheter för att kunna 
skapa en kompetent vård är något som framkommer i flertalet studier (Carabez, Pellegrini, 
Mankovitz, Eliason, Ciano & Scott, 2015; Hancock & Huskin, 2015; Rounds, McGrath & 
Walsh, 2013; Röndahl, 2009a).  
 
Resultatet visar att kunskapsbristen även kunde avläsas som en rädsla och osäkerhet, som kunde 
visa sig då sjuksköterskan inte vågade ställa vissa frågor. Sjuksköterskans oro att uttrycka sig fel 
kunde göra att samtalsämnen undveks och att kommunikationen på så sätt hämmades. 
Osäkerheten kunde föras över på patienten i form av självtvivel och självrannsakan. Röndahl, 
Innala och Carlsson (2006) belyser liknande hur sjuksköterskans besvärade hållning kan bidra till 
negativa känslor hos patienten. Föreliggande studies resultat visar att en tydlig kommunikation 
var önskvärd, likaså att som sjukvårdspersonal använda sig av ett inkluderande och könsneutralt 
språk för att undvika obekväma situationer. Quinn (2015) menar att detta är sällsynt i 
vårdsammanhang, vilket även framkommer i föreliggande studies resultat. 
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Även heteronormen i sjukvården visar sig i studiens resultat upplevas utgöra ett hinder för att 
kunna uppnå ett kompetent bemötande av HBTQ-personer. I resultatet gick att avläsa hur 
sjukvårdpersonalens sätt att uttrycka sig kunde göra att mötet fick en negativ vändning. Dahlberg 
och Segesten (2010) beskriver att vårdpersonalens omedvetna handlande, förförståelse och brist 
på följsamhet kan leda till förödande konsekvenser för patienten, som redan befinner sig i en 
utsatt och sårbar situation. Rounds, McGrath och Walsh (2013) bekräftar att upplevelsen av att 
mötas av stereotypa antaganden kan förstärka känslan av att befinna sig utanför samhället norm, 
vilket överensstämmer väl med resultatet av föreliggande studie. Att ställa frågor med den 
heterosexuella tvåkönsnormen som utgångspunkt som exempelvis “Har du pojkvän?” kunde leda 
till att patienten kände sig tvingad att “komma ut” i ett vårdsammanhang, men också att välja att 
inte dela med sig av sin sexuella läggning eller könsidentitet och därmed bli ytterligare 
osynliggjord.  
 
Att inte vara öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet kunde grunda sig i tidigare 
negativa erfarenheter eller en rädsla för att bli dömd. Röndahl (2009a) beskriver att patientens 
osäkerhet inför att “komma ut” kunde bero på upplevelsen av att sjukvårdspersonal fick en mer 
distanserad och återhållsam attityd efter att patienten berättat om sin sexuella läggning eller 
könsidentitet. Durso och Meyer (2013) menar liknande att det var vanligt att patienten kunde 
avstå från att berätta om sin läggning eller könsidentitet, speciellt på grund av en rädsla för 
homofobiska fördomar (ibid). När sjukvårdspersonal inte intar en öppen och följsam hållning 
inför patientens perspektiv, minskar möjligheten att fånga det oförutsägbara i patientens 
livsvärld. Istället för att patientens berättelse är i fokus, anpassas patientens berättelse efter 
sjukvårdspersonalens förförståelse, vilket medför att patienten riskerar att få en felaktig vård 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Ur resultatet kan därmed vårdlidande urskiljas ur två aspekter; 
dels det vårdlidande som uppstår då patienten på grund av en rädsla för sjuksköterskans reaktion 
väljer att inte dela med sig och dels det vårdlidande som uppkommer då osynliggörandet av den 
sexuella läggningen eller könsidentiteten bidrar till att inte få en individanpassad vård. 
Informanternas upplevelser av att inte anförtro sjukvårdspersonalen om sin sexuella läggning 
eller könsidentitet på grund av sjukvårdspersonalens antaganden och förförståelse står i 
samklang med Dahlberg och Segestens (2010) fynd.    
 
Heteronormen upplevdes även kunna speglas i sjukvårdens miljö, genom att exempelvis endast 
presentera heterosexuella personer i informationsmaterial. Detta kunde för informanterna bidra 
med känslor som att inte befinna sig inom normen och på så sätt att ses som annorlunda. Att på 
ett naturligt sätt inkludera HBTQ-personer i miljön ansågs som ett till synes enkelt sätt för att få 
HBTQ-personer mer synliggjorda. Quinn (2015) och Gäredal (2016) understryker likartat att 
detta skulle kunna leda till att vårdmiljön blir mer välkomnande, vilket därmed skulle minimera 
risken för att patienter ska uppleva sig exkluderade. 
 
Förutom att studiens resultat tydligt påvisar att det upplevs finnas en brist på kunskap i HBTQ-
frågor hos sjukvårdspersonalen, uppfattas det också finnas en avsaknad av intresse för att 
inhämta den kunskap som behövs för att kunna utföra en kompetent vård av HBTQ-personer. 
Nilsson Kajermo och Wallin (2009) betonar vikten av att som sjuksköterska ständigt fylla på 
med ny kunskap för att därmed kunna erbjuda en god och säker vård av hög kvalitet. Flertalet 
informanter i föreliggande studie berörde att framförallt äldre sjuksköterskor, som länge varit 
verksamma inom yrket, kunde upplevas ha mindre kunskaper i HBTQ-frågor än de som 
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examineras idag, då samhällsklimatet är mer öppet. Det ansågs därför viktigt att, som både äldre 
och yngre sjuksköterska, uppdatera sin kunskap för att kunna utföra en kompetent vård för 
HBTQ-personer. 
 
Resultatet påvisar ytterligare en vinkel på vårdandet som inte är vårdande, nämligen när 
sjukvårdspersonal aktivt och medvetet bemöter individen med en diskriminerande eller 
kränkande attityd. Detta kunde ta uttryck genom att som sjukvårdspersonal flertalet gånger 
tilltala en patient med fel pronomen, inte ta patienten på allvar eller tydligt visa sig chockad eller 
generad när patienten varit öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Detta resultat 
skiljer sig till viss del från tidigare forskning då patientperspektivet hos just HBTQ-personer är 
föga beforskat. I de få studier som belyser just patientperspektivet kontrasteras emellertid ett 
likartat resultat (RFSL Ungdom, 2014; Roller, Sedlak & Draucker, 2015; Röndahl, 2009a; 
Ungdomsstyrelsen, 2010).  
 
Att som sjukvårdspersonal låta sina egna förförståelser och fördomar prägla bemötandet var 
något som flera informanter upplevde vara farligt. Detta kan enligt Dahlberg och Segesten 
(2010) göra att patienten riskerar att hamna i kläm och därmed inte få en individanpassad vård. 
Studiens resultat påvisar vidare att individernas upplevelser av ett negativt bemötande förstärker 
känslan av att vara utsatt och sårbar. Det icke vårdande bemötandet kunde göra att patienten 
upplevde känslor som att bli nedstämd, arg och irriterad, men också att man som patient kände 
sig dum och skuldbelade sig själv. Dessa negativa känslor som ett icke vårdande bemötande 
medför skulle kunna tänkas vara en bidragande faktor till HBTQ-personers psykiska ohälsa, som 
bland annat Regeringskansliet (2014), Socialstyrelsen (2015) och Ungdomsstyrelsen (2010) visar 
är mer utbredd hos just denna grupp. Istället för att få den hjälp de behöver, har de gått hem med 
obehagskänslor, känslor så starka att flera informanter senare dragit sig ifrån att söka vård, börjat 
beställa prover hem eller söka sig till en annan instans som har mer kunskap kring och förståelse 
för HBTQ-perspektivet. 
 
Att behöva åka långa sträckor för att få en kompetent vård var även något som berördes, speciellt 
av studiens två transsexuella informanter. Detta styrks av Roller, Sedlak och Draucker (2015) 
som vidare påvisar att transpersoner efter att ha upplevt en diskriminerade och okänslig 
behandling sökt sig efter en vård som kan möta deras unika behov. 
 
Roller, Sedlak och Draucker (2015) betonar även upplevelsen att som patient behöva arbeta och 
kämpa för en vårdrelation, för att därmed kunna försäkra sig om att vårdpersonalen är medveten 
om deras unika behov och problematik. Hoffman, Freeman och Swan (2009) understryker 
likvärdigt att kunskap och tidigare erfarenhet av att möta HBTQ-personer resulterade i positiva 
upplevelser. Föreliggande studies resultat visar att en kontinuerlig vård kunde underlätta kravet 
att ständigt behöva förklara sin situation, då detta kunde leda till känslor av trygghet, att våga 
vara öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet och vidare till att våga ställa frågor. 
Även Dahlberg och Segesten (2010) betonar trygghetens betydelse för att kunna uppleva en god 
vård. Det är när individen upplever trygghet som känslan att vilja dela med sig av sin livsvärld 
uppstår. Ett osäkert bemötande eller när individen inte får en kontinuerlig vård kan därmed 
innebära att man som sjuksköterska inte får möjlighet att se till individens livsvärld, något som i 
sin tur kan leda till svårigheter för att kunna skapa en vård anpassad utefter den unika individen 
(ibid).  
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Samtliga informanter i studien uttryckte en hoppfullhet kring att HBTQ-perspektivet i vården 
kommer att förbättras i samband med att fler unga och nyutexaminerade sjuksköterskor blir 
verksamma. Dessvärre understryker tidigare studier brister i HBTQ-kunskap i vårdutbildningar, 
något som leder till svårigheter att utföra en kompetent vård. Enligt Röndahl (2009b) och Strong 
och Folse (2015) upplever nyutexaminerade sjuksköterskor sig ha saknat HBTQ-perspektivet i 
sin utbildning. Att lämna mer utrymme åt HBTQ-frågor i läroplanen skulle därför kunna vara en 
väg till förbättring (ibid). Detta var även något som informanterna i föreliggande studie föreslog 
som en del i ett förbättringsarbete. 
 
Att endast studera sig till ett HBTQ-perspektiv ansågs enligt informanterna svårt. Istället 
betonades betydelsen av att träffa en HBTQ-person genom exempelvis föreläsningar och på så 
sätt få en större inblick och perspektiv. Detta är även något som Strong och Folse (2015) styrker 
och som vidare understryker vikten av att möta eller känna någon som identifierar sig som 
HBTQ för att kunna få en större förståelse. 
 
Ett gott bemötande uppkom enligt studiens resultat då sjukvårdspersonalen agerade med ett 
öppet och följsamt förhållningssätt inför människors olikheter. Det var just när sjuksköterskan 
handlat på detta vis, förutsättningslöst och professionellt, som vården upplevdes vårdande. 
Dahlberg och Segesten (2010) bekräftar att sjuksköterskan så förutsättningslöst som möjligt ska 
se till individens livsvärld. För att kunna utföra ett följsamt och kompetent vårdande är det 
betydande att som sjuksköterska reflektera över sin öppenhet i mötet med patienten. 
 
Som tidigare berörts är forskning kring HBTQ-personers upplevelser av bemötandet i vården 
föga utforskat. Då det tydligt framkommer av studiens resultat att kunskapen kring HBTQ-frågor 
i vården upplevs bristfällig, anses det vara av stor vikt att göra ämnet mer beforskat. Att även 
mer grundligt undersöka det faktum att HBTQ-personers psykiska ohälsa är mer utbredd än hos 
befolkningen som helhet, är vidare förslag för att förändra och förbättra HBTQ-personers 
situation och hälsa. Författarna anser att det är en nödvändighet att lyfta dessa frågor för att nå 
målet, lagen och riktlinjerna – en vård lika för alla.  
 
Slutsatser 
Resultatet visar, liksom tidigare forskning, att sjukvårdspersonal inte upplevs besitta tillräcklig 
kompetens för att kunna bemöta HBTQ-personer korrekt. Den upplevda kunskapsbristen kan 
göra att sjuksköterskan uppfattas som osäker, något som i sin tur kan påverka patienten till att 
känna sig besvärad, tvivla på sig själv och välja att inte dela med sig av sin sexuella läggning 
eller könsidentitet. På så sätt osynliggörs livsvärlden, som är så viktig att utgå ifrån för att uppnå 
ett gott vårdande.  
 
Resultatet visar även att det sker både kränkning och diskriminering av patienter på grund av 
sexuell läggning och könsidentitet. Förutom att detta är helt oacceptabelt i relation till 
människors lika värde, strider det mot lagar och förordningar som tydligt visar att alla ska vårdas 
på lika villkor samt att aspekter som sexuell läggning och könsidentitet inte ska påverka hur 
vården utformas. Med detta som utgångspunkt kan slutsatsen dras att sjukvårdspersonal bör 
reflektera över sina egna normer och värderingar, både enskilt och på arbetsplatsen samt öka sin 
kunskap i HBTQ-frågor. Detta för att kunna handla så öppet och förutsättningslöst som möjligt 
och på så sätt undvika det vårdlidande som flertalet informanter upplevdes erfara. Att ge HBTQ-
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perspektivet en naturlig och självklar del i sjukvårdsutbildningen och att öka kunskaperna i 
samhället, är även detta betydande aspekter för att kunna nå målet och lagen – en lika vård för 
alla.  
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TEXT TILL ORGANISATION 

Hej! 
 
Vi är två personer som läser sista året på sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet. Just nu 
är vi i uppstarten av vår C-uppsats. Syftet med studien är att undersöka hur individer som 
identifierar sig som HBTQ upplever sig bli bemötta i vården.  
 
Studien kommer att baseras på minst fem intervjuer. Vi vänder oss till personer som identifierar 
sig som HBTQ, är över 18 år och på något sätt haft kontakt med vården i Sverige. Intervjuerna 
kommer att genomföras enskilt och pågå under cirka 30-40 minuter. Du får som informant själv 
bestämma en plats att mötas på. Det finns även möjlighet att författarna ordnar en plats för 
intervju. 
 
Deltagandet är frivilligt och anonymt. Du kan när som helst avbryta din medverkan under 
studiens gång, utan närmare motivering. Samtalen kommer att spelas in. Materialet kommer att 
hanteras konfidentiellt, vilket innebär att det kommer att avidentifieras och enbart hanteras av oss 
och vår handledare.  När studien är avslutad kommer det inspelade materialet att raderas. Innan 
medverkan kommer du muntligt och skriftligt att informeras gällande dina rättigheter. Du 
kommer även att få skriva under ett informationsblad angående etiska aspekter. 
 
Kontakta oss gärna via mail eller telefon om du har frågor eller funderingar. 
 
Vänliga hälsningar,  
Emma Lundgren & Julia Karlberg  
 
Emma 
el222xx@student.lnu.se 
073-7056305 
 
Julia 
jc222de@student.lnu.se  
070-0915447
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PUBLICERAD TEXT PÅ FACEBOOK 
 
DELA GÄRNA!  
 
Hej! 
Vi är två personer som läser sista året på sjuksköterskeprogrammet vid 
Linnéuniversitetet. Just nu är vi i uppstarten av vår C-uppsats. Syftet med studien är att 
undersöka hur individer som identifierar sig som HBTQ upplever sig bli bemötta i 
vården. 
 
Studien kommer att baseras på minst fem intervjuer. Vi vänder oss till personer som 
identifierar sig som HBTQ, är över 18 år och på något sätt haft kontakt med vården i 
Sverige. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt och pågå under cirka 30-40 
minuter. Du får som informant själv bestämma en plats att mötas på. Det finns även 
möjlighet att författarna ordnar en plats för intervju. 
 
Deltagandet är frivilligt och anonymt. Du kan när som helst avbryta din medverkan under 
studiens gång, utan närmare motivering. Samtalen kommer att spelas in. Materialet 
kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att det kommer att avidentifieras och 
enbart hanteras av oss och vår handledare. När studien är avslutad kommer det 
inspelade materialet att raderas. Innan medverkan kommer du muntligt och skriftligt att 
informeras gällande dina rättigheter. Du kommer även att få skriva under ett 
informationsblad angående etiska aspekter. 
 
Kontakta oss gärna via mail, PM eller telefon om du har frågor eller funderingar. 
 
Vänliga hälsningar,  
Emma Lundgren & Julia Karlberg 
 
Emma 
el222xx@student.lnu.se 
073-7056305 
 
Julia 
jc222de@student.lnu.se 
070-0915447 
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INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrund 
 

x Ålder, sexuell läggning, könsidentitet 
x Vad har du haft för kontakt med vården? 
x Varför kände du att du ville ställa upp på att bli intervjuad? 

 
Upplevelser 
 

x Hur upplever du dig bli bemött i vården?  
x Hur tycker du att ett gott bemötande ska vara? 
x Hur ser du på ett mindre bra bemötande?  
x Upplever du att bemötandet kan påverkas om sjuksköterskan vet/inte vet om din sexuella 

läggning/könsidentitet?  
x Hur ser du på sjukvårdens kunskaper om HBTQ? 
x Hur tror du miljön påverkar upplevelsen av ett vårdbemötande? 
x På vilket sätt tror du att icke-verbal kommunikation (exempelvis ansiktsuttryck och 

kroppsspråk) kan påverka vårdmötet?
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Tabell 2. Exempel på analysprocess 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
enheter 

Kod  Underkategori Huvudkategori 

De ja tror de va just 
att jag fick frågan 
av liksom…en 
personal som jag 
inte alls hade 
förväntat mig, ja 
tänkte att dom 
skulle skriv… att 
dom skulle säga 
liksom neutrala 
frågor såhär.  

Förväntan att 
sjukvården ska 
ställa neutrala 
frågor. 

Brist på 
kunskap. 

Brist på 
kunskap. 

När vården inte 
är vårdande. 

Ja kände mig själv 
såhär liksom… 
löjlig å dum och 
förminskad. Så de 
var mer såhär 
efteråt jag blev arg. 
Där kände jag mig 
mer såhär ledsen 
och kränkt… typ.  

Jag kände mig 
löjlig, dum, 
kränkt och 
förminskad. 
Efteråt blev jag 
arg.  

Konsekvenser 
av ett icke 
vårdande möte.  

Ett 
diskriminerande 
och kränkande 
bemötande. 

När vården inte 
är vårdande. 

Jag tycker att man 
bara ska prata 
liksom som med 
andra liksom, som 
med vem som helst, 
det spelar ingen 
roll. 

Jag tycker att 
man ska prata 
som man gör 
med andra, som 
med vem som 
helst. 

Lika vård på 
lika villkor. 

Ett öppet 
förhållningssätt.  

Vägen till lika 
vård. 

Ja… visst visst man 
kan ju självklart 
man kan ju få…mer 
fakta men…absolut 
bästa sättet är 
kanske å sitta på en 
föreläsning asså å 
träffa en person… 

Man kan få mer 
fakta av att läsa 
sig till ett 
HBTQ-
perspektiv men 
det bästa sättet 
är att gå på en 
föreläsning med 
en HBTQ-
person. 

Vägen till mer 
kunskap. 

Utbildning och 
kunskap. 

Vägen till lika 
vård.   
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Etisk	egengranskning	
Följande	frågor	ska	besvaras	av	sökande	och	godkännas	av	handledare.	
	 	 Ja	 Kanske	 Nej	

1	

Avser	undersökningen	att	behandla	känsliga	
personuppgifter	(dvs.	behandla	personuppgifter	som	
avslöjar	ras	eller	etniskt	ursprung,	politiska	åsikter,	
religiös	eller	filosofisk	övertygelse,	medlemskap	i	
fackförening	eller	som	rör	hälsa	eller	sexualliv).	

x	 	 	

2	
Innebär	undersökningen	ett	fysiskt	ingrepp	på	
deltagarna	(även	sådant	som	inte	avviker	från	rutinerna	
men	som	är	ett	led	i	studien)?	

	 	 X	

3	
Är	syftet	med	undersökningen	att	fysiskt	eller	psykiskt	
påverka	deltagarna	(t.ex.	behandling	av	övervikt)	eller	
som	innebär	en	uppenbar	risk	att	påverka?		

	 	 X	

4	 Används	biologiskt	material	som	kan	härledas	till	en	
levande	eller	avliden	människa	(t.ex.	blodprov	)?	 	 	 X	

5	

Kan	frivilligheten	ifrågasättas	(t.ex.	utsatta	grupper	
såsom	barn,	person	med	demenssjukdom	eller	psykisk	
funktions-nedsättning,	personer	i	uppenbar	
beroendeställning	såsom	patienter	eller	studenter	som	
är	direkt	beroende	av	försöksledaren)?	

	 	 X	

6	 Avses	vetenskaplig	publicering	såsom	vid	konferens	eller	
i	vetenskaplig	tidskrift	efter	studiens	genomförande.	 	 	 X	

7	
Kommer	personregister	upprättas	(där	data	kan	kopplas	
till	fysisk	person)	och	anmälas	till	registeransvarig	
person	(PUL-	ansvarig).			

	 	 X	

8	 Syftet	och	metoden	är	väl	avvägt	gällande	risk-nytta	
samt	anpassat	till	nivån	på	studien.	 x	 	 	

9	

I	den	skriftliga	informationen	beskrivs	projektet	så	att	
deltagarna	förstår	dess	syfte	och	uppläggning	(inklusive	
vad	som	krävs	av	den	enskilde,	t.ex.	antal	besök,	
projektlängd	etc.)	och	på	så	sätt	att	alla	detaljer	som	kan	
påverka	beslut	om	medverkan	klart	framgår.	(För	
studier	med	minderåriga	krävs	vårdnadshavares	
godkännande	t	ex	vid	enkäter	i	skolklasser.)	

x	 	 	

10	

Deltagandet	i	projektet	är	frivilligt	och	detta	framgår	
tydligt	i	den	skriftliga	informationen	till	patient	eller	
forskningsperson.	Vidare	framgår	tydligt	att	deltagare	
när	som	helst	och	utan	angivande	av	skäl	kan	avbryta	
försöket	utan	att	detta	påverkar	forskningspersonens	
omhändertagande	eller	behandling	eller,	om	studenter,	
betyg	etc.	

x	 	 	

12	
Det	finns	resurser	för	genomförande	av	projektet	och	
ansvariga	för	studien	är	namngivna	(student	och	
handledare)	

x	 	 	
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5.	Namn	på	handledare	för	projektet,	institution	och	e-postadress.	
	
Gunilla	Lindqvist,	Linnéuniversitetet	Institution	för	hälso-	och	vårdvetenskap,	
gunilla.lindqvist@lnu.se	
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Beskrivning	av	projektet	
	
6.	Projektets	övergripande	syfte	och	sammanhang.	
	
Enligt	tidigare	studier	upplever	HBTQ-personer	en	sämre	vård	än	heterosexuella	personer.	
Även	den	psykiska	ohälsan	är	mer	utbredd	i	denna	grupp.	Syftet	med	planerad	studie	är	
därför	att	undersöka	hur	individer	som	identifierar	sig	som	HBTQ	upplever	sig	bli	bemötta	i	
vården.	Finns	det	ett	samband	mellan	den	psykiska	ohälsan	hos	denna	grupp	och	det	
bemötande	som	vården	ger?		
	
7.	Bakgrund	till	projektet	(argumentation	för	varför	det	bör	göras,	dess	vetenskapliga	
sammanhang	och	vilken	nytta	projektet	leder	till).	
	
Vi	upplever	att	patientperspektivet	inom	detta	ämne	är	sällsynt	och	anser	därför	att	det	är	
angeläget	att	undersöka	ämnet	vidare.	Studien	är	en	grund	för	vidare	förbättringsarbete	för	
HBTQ-perspektivet	i	vården.		
	
8.	Syfte	och	frågeställningar.	
	

x Att	undersöka	hur	individer	som	identifierar	sig	som	HBTQ	upplever	sig	bli	bemötta	
av	vården.		

x Finns	det	en	koppling	mellan	HBTQ-personers	psykiska	ohälsa	och	det	bemötande	
dessa	personer	får	i	vården?	
	

9.	Plats	där	datainsamlingen	i	projektet	skall	genomföras	(Avdelning,	klinik,	skola,	
organisation	etc.)	
	
Informanterna	kommer	att	erbjudas	att	välja	plats	för	intervju.	Detta	med	syfte	att	
intervjupersonerna	ska	kunna	känna	sig	bekväma	och	trygga.	Möjlighet	kommer	även	att	
finnas	för	författarna	att	ordna	en	plats.	
	
10.	Beskriv	hur	projektet	kommer	att	genomföras	samt	form	av	datainsamling	(ex.	enkät,	
intervju	etc.).	Frågeformulär,	intervjuguide	eller	liknande	insamlingsinstrument	som	används	
ska	bifogas	ansökan.	
	
Projektet	kommer	att	genomföras	med	hjälp	av	semistrukturerade	intervjuer.	En	
intervjuguide	kommer	att	användas	(se	bilaga).		

Bilaga 5 s. 4(8) 
	



	
	

	
11.	Beskriv	urvalsförfarande	samt	motivera	urvalets	storlek.	
	
Ett	snöbollsurval	kommer	att	användas.	Informanterna	kommer	att	kontaktas	via	två	
organisationer	som	arbetar	med	HBTQ-frågor.	Information	angående	studiens	syfte	och	
deltagande	kommer	även	att	delas	på	författarnas	Facebooksidor.	Fem	intervjuer	planeras	
att	genomföras.	En	pilotintervju	kommer	utföras	och	inkluderas	om	ändringarna	i	
intervjuguiden	är	små.	Antalet	kan	komma	att	variera	beroende	på	om	författarna	upplever	
att	resultatet	svarar	in	på	studiens	syfte.	Då	arbetet	är	tidsbegränsat	anses	fem	informanter	
som	ett	lämpligt	urval.		
	
12.	Beskriv	hur	data	skall	analyseras.	
	
Intervjuerna kommer efter transkribering att läsas flertalet gånger individuellt, för att kunna 
skapa enskilda uppfattningar av materialet. Innehållet kommer att tolkas ur ett manifest 
perspektiv. Detta innebär att få en närhet till texten utan att förvränga dess innehåll med egna 
tolkningar. Dataanalysen planeras att genomföras enligt Lundman och Hällgren Graneheims 
(2012) modell för kvalitativ innehållsanalys. 
 
	
Etiska	frågor	
	
13.	Beskriv	hur	data	kommer	att	förvaras	samt	vilka	som	har	tillgång	till	den.	
	
Materialet kommer att förvaras på ett säkert sätt. Endast författarna och handledare kommer 
att ha tillgång till detta. 
	
14.	Beskriv	tillvägagångssätt	vid	tillfrågan	om	deltagande	i	studien.	Beskriv	när,	hur	och	av	
vem	som	undersökningspersonen	tillfrågas	och	hur	det	informerade	samtycket	dokumenteras.	
Bifoga	informationsbrev	och	skriftlig	information	som	skall	lämnas	till	deltagare.	
	
Syftet	att	använda	organisationer	som	källa	är	att	få	en	så	objektiv	bild	som	möjligt.	
	
Författarna	till	kommande	studie	har	haft	kontakt	med	nyckelpersoner	från	
organisationerna,	som	kommer	att	sprida	informationen	vidare.	På	så	sätt	får	
medlemmarna	själva	höra	av	sig	om	de	vill	dela	med	sig	av	sina	erfarenheter.	
	
Informanterna	kommer	att	kontaktas	via	två	organisationer	som	arbetar	med	HBTQ-frågor.	
Information	angående	studiens	syfte	och	deltagande	kommer	även	att	delas	på	författarnas	
Facebooksidor.	Informanterna	får	därmed	frivilligt	kontakta	författarna	till	studien.	När	
detta	görs,	kommer	informanten	att	delges	både	muntlig	och	skriftlig	information	via	ett	
informationsbrev	som	informant	och	författare	kommer	underteckna	(se	bilaga).		
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15.	Beskriv	vilken	relation	Du	har	till	personerna	i	undersökningen.	Reflektera	även	kort	över	
eventuell	inverkan	som	relationen	kan	ha	på	studien.	
	
Författarna	kommer	inte	att	ha	någon	relation	till	informanterna.	Detta	för	att	få	en	så	
objektiv	bild	som	möjligt	och	därmed	undvika	förvrängning	av	materialet.		
	
16.	Beskriv	hur	resultaten	kommer	att	redovisas	för	att	säkerställa	undersökningspersonernas	
integritet	och	konfidentialitet.		
	
Författarna	kommer	att	arbeta	utifrån	Helsingforsdeklarationens	huvudkrav.	Deltagarna	
kommer	att	garanteras	konfidentialitet,	vilket	innebär	att	materialet	kommer	att	
avidentifieras.	Deltagandet	är	frivilligt	och	medverkande	har	rätt	att	när	som	helst	avbryta	
intervjun	eller	sin	medverkan	utan	närmare	motivering.		
	
17.	Beskriv	de	etiska	överväganden	som	gjorts	samt	beskriv	avvägningen	mellan	projektets	
risker	och	nytta.		
	
Deltagandet	är	frivilligt	och	anonymt.	Intervjupersonerna	kommer	inte	att	befinna	sig	i	
beroendeställning.	Risk	för	etiska	dilemman	är	därför	liten.			
	
18.	Beskriv	övriga	åtgärder	som	vidtagits	för	att	förebygga	risker,	ex.	vilken	beredskap	som	
finns	för	att	förebygga	eller	hantera	de	risker	som	kan	uppkomma.	
	
Författarna	till	kommande	studie	har	noga	beaktat	sin	egen	förförståelse	för	att	undvika	
risk	för	ett	vinklat	resultat.	Av	samma	anledning	har	organisationer	kontaktats,	för	att	ingen	
tidigare	relation	till	informanterna	skall	påverka	studiens	resultat.		
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Projektansvariga		 	 	 	 	 	 Handledare		
Julia	Karlberg			 	 	 	 	 	 Gunilla	Lindqvist		
Emma	Lundgren	 	 	 	 	 														Institutionen	för	hälso-	och		
Sjuksköterskeprogrammet		 	 	 	 	 vårdvetenskap		
Linnéuniversitetet		 	 	 	 	 	 Linnéuniversitetet		
	
	
	
Rådgivande	yttrande	över	projektet	”HBTQ-personers	upplevelse	av	bemötandet	i	
vården”	(dnr.	EPK	384-2016)		
	
Etikkommittén	Sydost	har	tagit	del	av	den	planerade	studien	vid	Linnéuniversitetet	som	är	
inför	en	planerad	kandidatuppsats	om	HBTQ	personers	upplevelser	av	bemötande	av	
sjukvården.		
	
Studien	bedöms	beröra	känsliga	uppgifter	som	avser	sexualliv	och	bedöms	även	under	
intervjun	kunna	komma	in	på	uppgifter	om	sjukdomar	och	hälsa	då	personer	berättar	om	
kontakt	med	sjukvården.	Vidare	bedöms	det	att	vissa	deltagare	under	samtalet	kan	bli	
känslomässigt	påverkade	om	de	haft	dåliga	upplevelser	i	samband	med	kontakter	med	
sjukvården.		
	
Frågan	anses	viktig	att	studera	men	om	studien	genomförts	på	forskarnivå	bedömer	kommittén	
att	det	hade	krävts	etikprövning.	Nyttan	överväger	heller	inte	de	risker	som	finns	med	att	
studenter	på	grundnivå	genomför	denna	typ	av	studie.		
	
Kommittén	avråder	därför	till	att	studien	görs	och	föreslår	exempelvis	att	istället	göra	en	
kunskapsöversikt	på	temat.		
	
Karlskrona	2016-11-09,		
	
Etikkommittén	Sydost	
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MAILKONTAKT MED ETIKKOMMITTÉN SYDOST 
 
Hej!  

 
Vi hade telefonkontakt tidigare idag. Du talade även med vår handledare. Vi hade varit 
tacksamma om du hade kunnat skicka ett skriftligt medgivande på att vi kan genomföra studien 
om vi inte berör frågor kring sexualliv och hälsa. Vår handledare har gett sitt godkännande till 
att genomföra studien om vi tar hänsyn till dessa aspekter och beaktar försiktighet med vilka 
intervjufrågor som ställs.  
 
 Vänliga hälsningar/ Julia & Emma  
 
 
Hej, 
  
Etikkommittén Sydost uppdrag är att göra rådgivande etiska bedömningar och har inte mandat att ge 
medgivanden eller tillstånd. 
Etiskt tillstånd kan enbart ges av regional etikprövningsnämnd och då endast för studier som faller under 
etikprövningslagen och betraktas som forskning. 
  
Utifrån er ansökan bedömde kommittén det som att studien skulle komma att beröra känsliga uppgifter 
dvs frågor om hälsa eller sexualliv (där sexuell läggning ingår) samt att studien troligtvis skulle varit fallit 
under krav på etikprövning om det genomförts på forskarnivå.  
Kommittén avrådde därför till genomförandet av studien. 
  
Som jag sade i telefon gör kommittén en bedömning utifrån ansökan och lämnar ett rådgivande 
yttrande. 
Det är sedan upp till handledare i samtal med studenterna att göra en avvägning av risk och nytta och 
utifrån detta, samt om man ex. anser att kommittén feltolkat vissa aspekter i ansökan, bedöma om 
studien bör genomföras. 
  
Jag hoppas detta är ett förtydligande men ett medgivande kan jag tyvärr inte skicka er. 
  
Med vänlig hälsning 
Tobias 
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SAMMANFATTNING AV TELEFONKONTAKT MED ETIKKOMITTÉN SYDOST  
 
Författarna upplevde att syftet med studien hade feltolkats och att det skulle uppstå svårigheter att 
undvika att beröra hälsa och sjukdom. Då författarna studerar till sjuksköterskor upplevdes det 
också svårt att inte beröra dessa aspekter, eftersom det är dessa ämnen vi studerar. Vidare ansåg 
Etikkommittén Sydost att vi inte heller skulle beröra sexualliv, vilket inte ingick i studiens syfte. 
Däremot ansåg kommittén att även sexuell läggning medräknades i detta begrepp. Eftersom 
studien berör HBTQ-personer, var sexuell läggning relevant för syftet. Etikkommittén Sydost 
kontaktades därför via telefon för att få ett förtydligande i vad som avser just hälsa, sjukdom och 
sexualliv.   
 
Kontaktpersonen förklarade muntligt på telefon att området för dessa aspekter är stort och brett 
och att det därför finns svårigheter att göra en gränsdragning för vad vi bör beröra respektive 
undvika i våra kommande intervjuer. Vidare förklarade personen att kommittén endast har en 
rådgivande roll och att det vidare var upp till examinator och handledare att besluta om studien 
borde genomföras. Genom att ha en öppen dialog med handledare fick författarna tillsammans 
komma fram till vad som innebär känsliga uppgifter, vilket innefattade hälsa, sjukdom och 
sexualliv. Författarna fick då klartecken att nämna sexuell läggning, då detta innefattas HBTQ-
begreppet. 
 
Kontaktpersonen underströk vidare vikten av att motivera och problematisera i huruvida 
författarna till studien anser att nyttan med studien överväger eventuella risker, samt att studiens 
syfte upplevdes feltolkat, vilket vidare kunde diskuteras i studiens metoddiskussion. 
 
Telefonkontakten avslutades med att kontaktpersonen belyste att ämnet var väldigt viktigt och 
bör synliggöras men att en aktsamhet bör tas inför eventuella känsliga uppgifter. Vidare menade 
personen att författarna bör diskutera att samtliga informanter ställde upp frivilligt och att 
deltagarna själva var måna om att få sina röster hörda i detta ämne. 
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Information om medverkan i studie om bemötande av HBTQ-personer i vården 
 
Projektets titel: 
HBTQ-personers upplevelse av bemötandet i 
vården 

 

Kontaktinformation: 
Julia Karlberg 
jc222de@student.lnu.se 
070-0915447 
Emma Lundgren 
el222xx@student.lnu.se 
073-7056305 
Handledare: 
Gunilla Lindqvist  
gunilla.lindqvist@lnu.se 
0470-708831 

Studieansvariga: 
Julia Karlberg 
Emma Lundgren  

Utbildning: 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

 
Du tillfrågas härmed att delta i en studie vars syfte är att undersöka hur individer som 
identifierar sig som HBTQ upplever sig bli bemötta i vården. 
 
Vi är två personer som läser sista året på sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet. Nu 
arbetar vi med vår C-uppsats vars syfte är att undersöka hur personer som identifierar sig som 
HBTQ upplever sig bli bemötta i vården. Tidigare studier visar att HBTQ-personer upplever en 
sämre vård och att den psykiska ohälsan är mer utbredd hos dessa personer än hos heterosexuella. 
Med detta som grund anser vi att det är av vikt att som blivande sjuksköterskor undersöka om det 
finns ett samband mellan dessa aspekter och bemötandet i sjukvården.   
 
Genom att ta del av informationsbrevet tillfrågas ni om frivilligt deltagande och samtycke. 
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av minst fem intervjuer med personer som identifierar 
sig som HBTQ, är över 18 år och har upplevelser av att vårdas i Sverige. Intervjun kommer att 
pågå under cirka 30-40 minuter och spelas in för att inte gå miste om viktig information. Samtalet 
kommer sedan att transkriberas och analyseras. Det inspelade materialet kommer att förvaras på 
ett säkert sätt och sedan raderas så fort studien är färdigställd. Intervjumaterialet kommer enbart 
att användas i vår uppsats. Det är endast studiens författare och handledare som kommer att ta del 
av det inspelade materialet.  
 
Du som deltar i studien kommer att garanteras konfidentialitet, vilket innebär att materialet 
kommer att avidentifieras. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta 
intervjun eller din medverkan. Du får själv bestämma tid och plats att mötas på. Det finns även 
möjlighet för författarna att ordna plats för intervju. Vidare kommer du att få en kopia på 
underskrivet dokument och även ta del av vår färdigställda C-uppsats. 
 
Tack för din medverkan. 
/ Julia Karlberg och Emma Lundgren 
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_____________________________________________________________________ 
Underskrift (Informant)      Namnförtydligande  

 
____________________________________________________________________ 
Underskrift (Författare)      Namnförtydligande  
 

_____________________________________________________________________  
Ort och datum  
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