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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Homosexuella har historiskt sett en rad lagar som motsatte deras mänskliga 

rättigheter. I Sverige finns hälso– och sjukvårdslagen om rättvis vård, trots denna lag får 

inte alla samma vård. För en god omvårdnad av patienten behöver sjuksköterskan 

besitta en god kunskapsbas, detta då deras viktigaste område är omvårdnaden. 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka homosexuellas erfarenheter av 

bemötande med vårdpersonal och beskriva de inkluderade artiklarnas 

undersökningsgrupp. 

 

Metod: Den föreliggande studien var en litteraturstudie med deskriptiv design vilket 

baserades på 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar från sökmotorn MedLine och 

manuella sökningar. 

 

Huvudresultat: Resultatet i denna litteraturstudien påvisade negativa samt positiva 

bemötanden av sjukvårdspersonal. De faktorer som påverkade hur mötet upplevdes var 

personalens attityder och kunskap inom området samt om de använde heteronormativa 

ordval i mötet. Majoriteten av inkluderade artiklarna tog upp deltagarnas ålder och 

inklusionskriterier. Den största andelen av deltagarna var kvinnor och nio av tolv  

studier utfördes i Europa. 

 

Slutsatser: Homosexuellas erfarenheter av bemötande med vårdpersonal har kartlagts i 

de inkluderade artiklarna, vilket visade att det bemötande patienterna fick kan bero på 

vårdpersonalens kunskap, attityder och värderingar. De homosexuella personerna 

beskrev både positiva och negativa upplevelser där heterosexuella antaganden, ordval 

och känslor av osäkerhet hade förekommit. Ökad kunskap och utbildning om frågor 

som berör homosexuella och deras upplevelser av mötet med sjukvården kan främja att 

den grundutbildade sjuksköterskan utvecklar en förmåga att ge ett mer invid anpassat 

och ett positivare bemötande till homosexuella personer. 
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Abstract 

 

Background: Homosexuality historically had a series of laws that spoke against their 

human rights. In Sweden, a healthcare law about fair treatment exists, however, not 

everyone got the same care. A nurse's key area of expertise is the care and 

understanding of patient treatment. 

 

Aim: The aim of the literature study was to explore homosexual experiences of 

treatment in the meetings with healthcare professionals and to look at the included 

articles sample groups. 

 

Method: Literature study with descriptive design based on 12 qualitative scientific 

articles from the search engine MedLine and manual searches. 

 

Main results: The results showed both negative and positive experiences of meetings 

with healthcare professionals. The elements that influenced how the meetings were 

experienced were the professionals' attitudes, knowledge about the subject and usage of 

heteronormative words. Most of the included articles informed about the participants' 

ages and inclusion criteria. The largest part of participants were women and nine of 

twelve articles were made in Europe. 

 

Conclusion: This have shown that the treatments homosexual patients got could have 

been influenced by the healthcare professionals’ knowledge, attitudes and personal 

values. The homosexuals described both positive and negative experiences where 

heterosexual assumption, certain word choices and feelings of doubt have occurred. An 

increased knowledge and education about questions concerning homosexual’s and their 

experiences in the meeting with healthcare can help the undergraduate nurses to develop 

the capability for a more individual and positive encounter for homosexual people. 

 

 

Keywords: Encounter, experience, heterosexual assumptions, homosexuality  
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1. Introduktion 
 

1.1 Historisk tillbakablick 
 

År 590 f.Kr. avlider en kvinna vid namnet Sapfo, hon bodde på ön Lesbos och var 

verksam som poet och lärarinna, där föddes uttrycket lesbisk kärlek då Sapfo beskrev i 

skrift om kärlek kvinnor emellan. 1944 blev det i Sverige tillåtet med sexuellt umgänge 

mellan individer av samma kön, dock användes olika sjukdomsdiagnoser för att behålla 

homo- och bisexuella kvar på mentalsjukhus. 1979 beslutade Socialstyrelsen att 

homosexualitet inte längre skulle klassas som en sjukdom, detta efter att anställda 

anmält sig sjuka med homo-eller bisexualitet som en sjukdom (Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners rättigheter (RFSL) 2008). 

 

Året 1987 fastställdes en lag i Sverige, som gjorde det olagligt att diskriminera 

homosexuella, 1999 blev diskriminering förbjudet inom arbetslivet och 2002 inträdde 

samma lag för högskolor. 2003 framträder en ny lag om hets mot folkgrupp, där 

homosexuella numera ingår. 2005 blir det förbjudet att diskriminera på grund av 

personens sexuella läggning inom olika socialtjänster, där hälso-och sjukvård ingår 

(RFSL 2008). 

 

1.2 Hälso- och sjukvårdens ansvar 
 

I Sverige finns det en lag som beskriver hur hälso- och sjukvården ska bedrivas av de 

som utövar sjukvård och det övergripande målet innefattar bland annat att den vård som 

bedrivs ska ges med samma förutsättningar till alla medborgare. Den beskriver även att 

den ska ges med hänsyn till alla individer samma värde och den unika människans 

värdighet (Hälso- och sjukvårdslag 2017:30). I dagens Sverige finns dock rapporter som 

visar att vården ej bedrivs på lika villkor (Ternestedt & Norberg 2014). 

 

1.3 Sjuksköterskans roll 
 

Året 1958 blev det i Sverige krav på legitimation för att utföra sjuksköterskeyrket 

(Jacobsson-Ung & Lützen 2014). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening broschyr 

International Council of Nurses (2014) är sjuksköterskeyrkets viktigaste arbetsområden 

att arbeta preventivt mot sjukdomar, minska lidande och stötta patienten till en så god 
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hälsa som möjligt. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) riktlinjer ska en 

legitimerad sjuksköterska se omvårdnaden som dennes huvudsakliga ansvarsområde, 

där grunden ska ligga i vetenskaplig kunskap och en patientnära kontakt ska 

upprätthållas, sjuksköterskan ska på egen hand ta beslut som bidrar till att förbättra, 

fasthålla eller att patienten återfår sin hälsa, det ingår även att ge god omvårdnad i livets 

slutskede. Sjuksköterskans arbetsuppgifter ska utföras enligt de lagar, författningar och 

styrdokument som berör hälso-och sjukvården. En grundläggande kunskapsbas om 

ålder, kön, socioekonomiska resurser, miljö och kulturella värderingar, samt vilken 

påverkan detta kan ha för patienten, ska finnas hos sjuksköterskan för att således leda 

till en rättvis vård. Den vård som bedrivs förutsätts utövas med respekt för mänskliga 

rättigheter, patienters egna personliga värderingar och subjektiva livsvärld. Enligt Polit 

och Beck (2012) hade sjuksköterskan en skyldighet i sitt yrkesverksamma liv att 

kontinuerligt söka upp ny information för att förbättra dennes kunskapsområde. 

 

1.4 Centrala begrepp 
 

1.4.1 Homosexualitet 

 

World Health Organisation (WHO) (2016) beskriver att homosexualitet är en attraktion 

mellan människor av samma kön. Sexuell orientering definieras genom sexuell 

attraktion, sexuellt beteende och sexuell identitet. En persons sexuella hälsa bygger på 

dess fysiska, emotionella, psykiska och sociala tillfredsställelse. 

 

1.4.2 Homofobi 

 

Homofobi handlar om diskrimineringen av en person på grund av dennes sexuella 

läggning (WHO 2016). Det framkom i en studie av Nygren, Öhman och Olofsson 

(2016) att deltagarna kände till att det fanns en risk för att bli utsatt för hatbrott med 

anledning av deras sexuella läggning, varpå de har utarbetat strategier för att undvika att 

de exempelvis befinner sig på specifika platser under vissa tidpunkter för att på så sätt 

undvika att bli associerade med att vara en Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender eller 

Queer (LGBTQ) person. 
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1.4.3 Bemötande 

 

Blennberger (2013) definierar ett gott bemötande genom att sjuksköterskan har en 

samspelsförmåga och att denne situationsanpassar bemötandet efter vilken patient denne 

möter. Detta innebär att vara lyhörd och att varje person får samma respektfulla och 

värdigt bemötande. Enligt Vårdhandboken (2017) ser patienter att ett gott bemötande 

kan utgå från sjukvårdspersonalens verbala kommunikation såväl som deras 

kroppsspråk. Ett negativt eller positivt kroppsspråk hade stor inverkan på hur patienten 

bedömer sjukvårdspersonalen samt hur mycket de kommer att berätta.  

 

1.4.4 Heteronormativ 

 

Dagens västerländska samhälle och kultur utgår från en heteronormativ uppbyggnad, 

detta innebar att den norm som existerar gällande sexuell läggning är heterosexuell. 

Detta leder till att sjukvårdspersonal antog att patienter är heterosexuella tills de berättar 

att så inte är fallet (Vårdhandboken 2017).  

 

1.4.5 Hälso-och sjukvårdspersonal 

 

Personer med yrkeslegitimation inom vårdyrket och som arbetar på ett sjukhus eller 

liknande inrättningar som bedriver vård samt är delaktig i att utföra hälso- och sjukvård 

till patienter definieras som hälso- och sjukvårdspersonal (lag om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område 1998:531). 

 

 1.5 Tidigare forskning 
 

I en studie gjord i Irland där deltagarna var personerna över 55 år och med sexuell 

läggning av lesbisk, gay, bisexuell eller transsexuell framkom det att en tredjedel av 

deltagarna någon gång under deras liv har fått erfara problem med deras psykiska 

välmående. Orsakerna uppgavs vara flera, där ibland, svårigheter med att acceptera 

deras läggning i ett samhälle där diskriminering förekom, en känsla av utanförskap och 

att en relation har gått förlorad som en konsekvens av deras läggning (McCann, Sharek, 

Higgins, Sheerin & Glacken 2013). Vidare framkom i Nygren et al (2016) att deltagarna 

kände en oro över hur deras familjer och vänner skulle reagera när det ”kom ut” som 
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homosexuell. Det återfanns en rädsla för att dessa relationer skulle kunna påverkas 

negativt och även möjligen kunna upphöra. Även att deltagarna själva skulle kunna 

uppleva en känsla av att bli sårade framkom. 

 

I Chapman, Watkins, Zappia, Combs och Shields (2012) studie som tog upp 

sjuksköterskors och doktorers inställning till homosexuella föräldrar, framkom det att 

deltagarna som hade någon form av anknytning till en religiös tro ansåg att 

homosexuella personer inte var lämpliga till att bli föräldrar. Vidare framkom det att det 

var en större skillnad på negativa attityder mot gay män bland deltagarna som hade en 

religiös bakgrund. I Unlu, Beduk och Duyans (2016) studie i Turkiet framkom det att 

studenter som hade en religiös bakgrund hade en mer negativ inställning till 

homosexuella. Detta framkom även i Bostanci Daştans (2015) där 62,5 % av de 

deltagande studenterna uppger att de inte kunde ha en vänskapsrelation med en 

homosexuell person.  

 

I en studie av Zahn, Grosso, Scheibe, Bekker, Ketende, Dausab, Iipinge, Beyrer, 

Trapance och Baral (2016) framkom det att 46,7% av deltagarna uppgav att de någon 

gång fått en av deras mänskliga rättigheter kränkta till följd av deras sexuella läggning. 

  

1.6 Teoretisk referensram   
 

Jean Watsons teori om Human Caring innehåller olika faktorer som bland annat 

beskriver sjuksköterskans yrkesroll, de behov som denne har för utveckling, att kunna 

lyssna på patienten, att vården behöver utgå från sympati och medmänsklighet, behovet 

av att kunna utföra ett informationsutbyte samt att utveckla en förtroenderelation mellan 

vårdare och patient. Dessa faktorer bidrar till att utforma en miljö där patienten kan ta 

upp olika händelser. Inom begreppet miljö ingår patientens sociala och kulturella status, 

deras religiösa tro samt den yttre miljö där även sjuksköterskan ingår. Genom att se 

patienten som en helhet med sin egna livshistoria och subjektiva upplevelser kan 

sjuksköterskan bedriva en bättre omvårdnad av dennes patienter (Watson 2007). 
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1.7 Problemformulering 
 

Det finns idag flertal dokument och lagar i Sverige som beskriver hur vården och 

sjukvården ska bedrivas med respekt för människors lika värde, dock så finns det ett 

flertal rapporter som beskriver att så inte är fallet. Det finns forskning som beskrev hur 

LGBTQ personer upplevde att deras psykiska välmående hade påverkats negativt på 

grund av deras sexuella läggning och även forskning som visade på att negativa 

attityder från sjukvårdspersonal och studenter till sexuella minoritets personer förekom. 

 

Inom den föreliggande litteraturstudiens område, finns det få studier som fokuserar på 

enbart homosexuellas egenupplevda erfarenheter av bemötande med vårdpersonal. 

Detta är en viktig fråga att belysa för att vården idag ej bedrivs på lika villkor samt att 

bristfällig kunskap finns inom detta område för grundutbildade sjuksköterskor. Således 

kan en förbättrad kunskap inom området homosexualitet leda till att dessa personer 

upplever ett bättre och ett mer individanpassat bemötande. 

 

1.8 Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva homosexuellas erfarenheter av 

bemötande med vårdpersonal och att beskriva de inkluderade artiklarnas 

undersökningsgrupp. 

 

1. Vilka erfarenheter har homosexuella av bemötande med vårdpersonal? 

 

2. Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod 
 

2.1 Design 
 

Litteraturstudie med en deskriptiv design (Polit och Beck 2012).  
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2.2 Databas, sökord och sökstrategier 
 

I föreliggande studie genomfördes sökningar av vetenskapliga artiklar i databaserna 

Cinahl och Medline via sökmotorn PubMed. Enligt Polit och Beck (2012) innehåller 

dessa databaser en stor mängd forskning inom omvårdnadsvetenskap. 

 

Utifrån studien syfte och frågeställning användes sökorden Homosexuality, Attitude, 

Nursing, Experience och Healthcare. Homosexuality och Attitude används som [MeSH] 

termer i Medline via sökmotorn PubMed och Homosexuality användes i Cinahl som en 

[Heading]. Resterande termer söks med fritext, detta för att för få resultat i sökningen 

framträdde med [MeSH] eller [Heading]. Vid sökning i Cinahl, framkom det att 

artiklarna inte svarade på studiens syfte och därför exkluderades denna sökning. 

 

MeSH termer används för att begränsa resultatet av en sökning i databas. Detta 

möjliggör en mer specifik sökning med relevant resultat utifrån söktermer som hämtas i 

databasens thesaurus, kombination med booleska termen AND och sökord i fritext ger 

detta ett utökat resultat av möjliga artiklar inom ämnet (Polit & Beck 2012). 

 

Begränsningar som gjordes i sökningen var artiklarna skulle vara på engelska, inte äldre 

än 10 år, tillgängliga via Högskolan i Gävle och svarade på föreliggande studies syfte. 

En manuell sökning gjordes i de inkluderade artiklarnas referenslista och resulterade i 

ytterligare två artiklar inkluderades. Dessa artiklar bearbetades och analyserades 

noggrant av båda författarna i föreliggande studie för att kartlägga gemensamma ämnen 

som framkom. Se tabell 1 för utfall av artikelsökning. 
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Tabell 1 Utfall av artikelsökning  

 

 

2.3 Urvalskriterier 
 

Inklusionskriterierna för den föreliggande litteraturstudien var att artiklarna endast 

skulle inkludera homosexuella, homosexuellas upplevelser av möten med vårdpersonal, 

att artiklarna var ur patientens perspektiv samt av kvalitativ ansats. Detta för att 

säkerställa att artiklarnas information stämde överens med studiens syfte och 

frågeställning, samt att artiklarna var vetenskapliga och empiriska. Exklusionskriterier 

var de artiklar som ej svarade på studiens syfte och frågeställning. Enligt Polit och Beck 

(2012) ska originalkällor användas då dessa är beskrivande, detaljrika och objektiva 

samt skrivna av forskaren som först gjorde studien. 

 

Definitionen av hälso- och sjukvårdspersonal som återfinns i introduktionen, är en 

generell beskrivning av begreppet. I föreliggande studie förekom deltagare som angavs 

som hälso- och sjukvårdspersonal. Författarna av föreliggande studie reserveras sig för 

att det kan ha förekommit vårdpersonal och sjukvårdspersonal som saknat en 

yrkeslegitimation då detta inte alltid framgick tydligt i de inkluderade artiklarna.  

 

 

 

Databas Begränsningar(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Medline 

via Pubmed 

10 år, Högskolan i 

Gävle 

2017-08-23 

("Homosexuality"[Mesh]) 

AND nursing (fritext) 

AND healthcare (fritext) 

178 33 

Medline 

via Pubmed 

10 år, Högskolan i 

Gävle 

2017-08-30 

("Homosexuality"[Mesh]) 

AND "Attitude"[Mesh] 

AND experience (fritext) 

 

103 7 

Cinahl 10 år, English 

2017-08-23 

(MH "Homosexuality") 

AND nursing(fritext) 

62 0 

Manuell 

sökning 

10 år engelska 

2017-09-01 

 2 2 

Totalt   345 42 
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2.4 Urvalsprocessen och utfall av möjliga artiklar 
 

Författarna till den föreliggande studien utförde sökningar efter vetenskapliga artiklar i 

databasen Medline via sökmotorn PubMed. 

 

De två sökningar som utfördes i Medline via sökmotorn PubMed resulterade i 281 

artiklar och även två manuella sökningar utfördes. Av dessa exkluderades 241 artiklar 

efter titelgransking då dessa inte svarade på studiens syfte samt var dubbletter. 

Totalt framkom 42 möjliga artiklar till studiens resultat och deras abstrakt lästes 

noggrant, 30 av dessa exkluderades då abstrakten inte svarade på studiens syfte. 

Slutligen granskades de 12 artiklarna noggrant av den föreliggande studiens författare 

och ligger till grund till den föreliggande studiens resultat.  Flödesschema av 

urvalsprocessen redovisas i Figur 1.

 

Figur 1. Flödesschema av utfall av artikelsökning 

 

2.5 Dataanalys 
 

Författarna till den föreliggande studien har enskilt granskat de inkluderade artiklarna i 

dess helhet. Därefter delades de 12 artiklarna upp på två lika delar varefter författarna 

noggrant granskade artiklarna med fokus på metod och resultatdelen, därefter byttes 

artiklarna författarna emellan.  

 

Totalt antal träffar: 
281

Efter titelgranskning 
exkluderades 241 

artiklar
Manuell sökning: 2

Av dessa framkom 
42 möjliga artiklar 

till studiens resultat

Efter granskning av 
abstrakt 

exkluderades 30 
artiklar

Antal artiklar som 
återstod: 12
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Artiklarna har sedan diskuterats upprepade gånger för att säkerställa att innehållet har 

uppfattats likvärdigt av den föreliggande studiens författare. Vidare har metoddel och 

resultatdel granskas noggrant i de inkluderade artiklarna för att säkerställa att de 

besvarade föreliggande studies syfte och frågeställning. 

 

Därefter skapades ett nytt dokument där de inkluderade artiklarna numrerades för att 

således underlätta bearbetningen och se en helhetsbild av innehållet. Artiklarna har 

vidare sammanfattas var för sig för att urskilja viktiga delar som framträdde och som 

även svarade på föreliggande studiens syfte och frågeställning. Därefter har pennor med 

olika färger använts för till att synliggöra likheter och skillnader som framträdde i de 

granskade artiklarna. Denne metod är enligt Polit och Beck (2012) lämplig för att göra 

en sammanställning av framkommen data och för att underlätta att det framkomna 

resultatet i de inkluderade artiklarna skapade en helhetsbild.  

 

Bearbetning av data från kodat material är till hjälp för att utforma rubriker av den 

sammanställda data (Polit & Beck 2012). Därav har författarna av den föreliggande 

studien sammanställt insamlade data och de gemensamma ämnen som framkom i de 

inkluderade artiklarna kommer presenteras genom följande rubriker; Upplevelsen av 

att berätta om sin sexuella läggning vid mötet, Homosexuella personers upplevelse 

av bemötande i vården, Homosexuellas uppfattning av kunskap gällande 

homosexualitet inom sjukvården samt Heteronormativt fokus. Dessa presenteras i 

figur 2 samt tabell 2, se bilaga 2. 

 

Den metodologiska aspekten kan bearbetas utefter undersökningsgrupp (Polit & Beck 

2012). Den föreliggande studiens sekundära frågeställning besvarades utifrån en 

gemensam sammanställning av punkterna; antal deltagare, ålder, kön, geografisk 

utbredning och inkluderade kriterier och dessa redovisas i tabell 1, se bilaga 1 samt i 

löpande text under rubriken Metodologisk aspekt - urvalgrupp. 

 

2.6 Forsknings etiska överväganden 
 

Denna studie har utförts med hänsyn till goda forskningsetiska aspekter. Ingen 

medveten plagiering eller falsifiering av data har utförts i detta arbete. Artiklarna har 

granskats objektivt ett flertal gånger och när data har analyserats och bearbetats är detta 

inte medvetet vinklat eller omarbetat för att passa studiens syfte. Polit och Beck (2012) 
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beskrev att goda forskningsetiska aspekter innebar att data skulle analyseras objektivt 

och att forskaren inte ska låta sig påverkas av sina egna värderingar i utförandet av 

studien. 

 

3. Resultat 
 

Resultatet i denna litteraturstudie utgörs av 12 vetenskapliga artiklar som redovisas i 

löpande text, under fem huvudrubriker, som alla svarade på studiens syfte och 

frågeställning. Dessa är (1) Upplevelsen av att berätta om sin sexuella läggning vid 

mötet, (2) Homosexuella personers upplevelse av bemötande i vården, (3) 

Homosexuellas uppfattning av kunskap gällande homosexuell läggning inom 

sjukvården, (4) Heteronormativt fokus, (5) Metodologisk aspekt – urvalgrupp. 

Dessa illustreras i figur 2. 

 

 
Figur 2. Översikt av huvudrubriker och underrubriker. 

 

 

 

Upplevelsen av att berätta om 
sin sexuella läggning vid mötet

•Homosexuellas upplevelse av vårdpersonalens fokus på sexuell 
läggning

•Vikten av att bekräfta det samkönade paret vid mötet 

Homosexuella personers 
upplevelse av bemötande i 

vården

Homosexuellas uppfattning av 
kunskap gällande homosexuell 

läggning inom sjukvården

•Heteronormativt ordval

•Förutfattade meningar
Heteronormativt fokus

•Antal deltagare

•Ålder

•Kön

•Inklusionskriterier

•Geografisk utbreddning

Metodologisk Aspekt -
undersökningsgrupp
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3.1 Upplevelsen av att berätta om sin sexuella läggning vid mötet 
 

I en studie av Katz (2009) upplevde deltagarna vid möte med vårdpersonal att de kände 

ett behov att informera personalen gällande deras homosexuella läggning, detta relaterat 

till hur det var en viktig del av deras identitet och vardag. Behovet att berätta för 

sjukvårdspersonal framkom även i Bjorkman och Malterud (2007) studie, där de 

deltagande lesbiska mödrarna menade att det var viktigt för att erbjudas en rättvis vård 

inom mödravården. 

 

Deltagare uppgav att de inte berättade om sin sexuella läggning på grund av rädsla för 

att detta kunde komma att påverka deras bemötande negativt av sjukvårdspersonalen 

(O’Byrne & Watts 2014; Larsson & Dykes 2009). I Fisher och Williamson (2016) 

studie framkom det att deltagarna hade en uppfattning om att deras vård kunde påverkas 

negativt i samband med homofobi och stigma hos sjukvårdspersonalen. 

 

3.2 Homosexuella personers upplevelse av bemötande i vården 
 

I studier av Lee, Taylor och Raitt (2010) och Röndahl (2009) framkom de att deltagarna 

någon gång hade fått erfara positiva upplevelser i mötet med sjukvårdspersonal. Vidare 

i Fish och Williamson (2016) framkom det att en del av deltagarna upplevde att de hade 

fått ett gott och accepterande bemötande. 

 

I ett flertal studier (Larsson & Dykes 2009; O’Byrne & Watts 2014; Dahl Spidsberg 

2007; Röndahl, Bruhner & Lindhe 2009) framkom det att deltagarna uppgav en känsla 

av osäkerhet och ängslan under de första mötet med sjukvårdspersonal, där den centrala 

rädslan utgick ifrån vilket bemötande sjukvårdspersonalen visade upp om det kom fram 

att deltagarna var homosexuella. 

 

Enligt Dahl Spidsberg (2007) upplevde deltagarna att mötet med sjukvårdspersonalen 

var mindre lyckat på grund av deras sexuella läggning, sjukvårdspersonalen hade 

handlat på ett respektlöst sätt och visat ett bristande intresse för deltagarna, detta ledde i 

sin tur till att deltagarna kände sig psykiskt och fysiskt kränkta. Ett antal av deltagarna i 

Fish och Williamson (2016) menade att de någon gång hade fått erfara ett bemötande av 

sjukvårdspersonalen som var direkt diskriminerande och opassande, detta på grund av 

deras homosexuella läggning. Vidare framkom det i Röndahl (2009) studie, att några 
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deltagare hade bemötts av sjukvårdspersonal som tagit avstånd från dem och en trolig 

orsak till detta berodde, enligt deltagarna, på osäkerhet hos personalen. 

 

Deltagarna upplevde att ett negativt bemötande inte alltid berodde på deras sexuella 

läggning, det kunde vara kopplad till sjukvårdspersonalens personlighet (Lee et al 2010; 

Röndahl et al 2009), en reaktion på deltagarnas medicinska tillstånd eller personalens 

egna osäkerhet på hur de skulle bemöta en person med en homosexuell läggning 

(Röndahl 2009). 

 

3.2.1 Homosexuellas upplevelse av vårdpersonalens fokus på sexuell läggning 

 

Deltagarna upplevde att deras sexuella läggning hade påverkan på den vård och det 

bemötande som gavs vid kontakt med hälso-och sjukvård (O’Byrne & Watts 2014; 

Röndahl et al 2009; Hayman, Wilkes, Halcomb & Jackson 2013; Dahl & Malterud 

2015; Dahl Spidsberg 2007; Larsson & Dykes 2009; Röndahl 2009). Deltagare 

upplevde vid mötet att vårdpersonalen fokuserade på deras sexualitet istället för 

kontaktorsaken med vårdinrättningen (O’Byrne & Watts 2014, Röndahl et al 2009). 

 

Enligt O’Byrne och Watts (2014) upplevde deltagarna ett negativt bemötande av läkare 

när de uppgav sin sexualitet. I dessa möten uppgav deltagarna att de upplevde en känsla 

av skam och stigmatisering då fokuset lades på deras sexuella privatliv. Läkaren 

ordinerade till exempel prover relaterade till sexuella sjukdomar som är dominerande 

för gay män trots att kontaktorsaken var av annan karaktär. I Dahl Spidsberg (2007) 

studie med lesbiska kvinnor uppgav deltagarna att vissa hälsokontroller som utfördes 

kunde anses som direkt kränkande då de var kopplade till deras sexuella läggning. Ett 

exempel från studien var en doktor som försökte påverka en kvinna till att inte bli 

gravid genom verbala skrämseltaktik mot patienten och undanhållande av information. 

Vidare framkom det i en artikel av Hayman et al (2013) att en del av deltagarna hade 

blivit nekad vård eller hjälp till följd av deras sexuella läggning vid enstaka tillfällen. 
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3.2.2 Vikten av att bekräfta det samkönade paret vid mötet  

 

Glackin och Higgins (2008) deltagare uppgav att de kände sig exkluderade i vården och 

vid frågor som rörde den homosexuella partnerns hälsa och omsorg i mötet med 

vårdpersonal. Detta med anledning till avsaknaden av information och att inte bli erkänd 

som den berördes partner i mötet. Deltagarna menade att vårdpersonalen kände till deras 

relation men att de kallade partnern för en vän upprepade gånger, vilket gav deltagarna 

känslan av att inte bli accepterade som par. I Röndahl (2009) framkom det att en del av 

deltagarna hade erfarenhet av att vara patient eller partner vid olika vårdtillfällen och 

som partner till en homosexuell person hade de någon gång fått erfara en brist av 

information gällande partners hälsotillstånd och en känsla av utanförskap vid möte med 

vårdpersonal. 

 

När sjukvårdspersonalen såg och bekräftade att den homosexuelle partnern var en viktig 

närstående, skapade detta ett bemötande som ingav trygghetskänslor och en positiv bild 

av sjukvården för deltagarna. Att bekräfta ens partner sågs som en viktig del i ett bra 

bemötande (Dahl Spidsberg 2007; Röndahl et al 2009; Katz 2009). 

 

3.3 Homosexuellas uppfattning av kunskap gällande homosexualitet inom 

sjukvården 
 

Deltagarna upplevde att sjukvårdspersonalen inte hade tillräcklig kunskap gällande 

sexualitet som inte är heterosexualitet och de berörda personernas situation vid till 

exempel ett möte med vården (O’Byrne & Watts 2014; Röndahl et al 2009; Hayman et 

al 2013). 

 

Röndahl (2009) deltagare upplevde att graden av förståelse för en annan persons 

homosexuella läggning varierade bland sjukvårdspersonalen. Deltagarna menade att 

desto yngre personalen var desto större förståelse möttes de av gällande deras sexuella 

läggning. 

 

När vårdpersonalen var påläst om patienten, ställde frågor som reflekterade 

homosexuellas kultur och gav information och råd, upplevde deltagarna det mer 

naturligt att söka vård och även att ta steget att öppna upp sig vid mötet (O’Byrne & 

Watts 2014). Även i Dahl Spidsberg (2007) upplevde deltagarna ett positivt möte med 
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sjukvården då intresse visades för patienterna genom att det ställdes frågor i syfte att 

skapa ett kunskapsunderlag om patienten. Dock kunde en del deltagarna erfara att 

frågorna som ställdes vid mötet upplevdes som kränkande då patienterna själva inte 

hade alla svaren till den information som efterfrågades. 

 

Att vara lesbisk och gravid ingav en känsla att privatlivet öppnades upp för frågor som 

sjukvårdspersonalen annars inte ställt (Dahl Spidsberg 2007). Hayman et al (2013) 

deltagarna upplevde att vanliga frågor handlade om hur den lesbiska kvinnan hade blivit 

gravid vilket gav deltagarna en obekväm känsla och frågorna upplevdes ofta som 

opassande i mötet med vårdpersonal. Vidare framkom det att en del deltagare såg sig 

själva som representanter för sin läggning och i enlighet med Röndahl (2009) menade 

deltagarna att det fanns ett behov av vidareutbildning för sjukvårdspersonalen inom 

området. 

 

3.4 Heteronormativt fokus  
 

Det framkom vid mötet med vårdpersonal att deltagarna upplevde bilden som 

personalen hade av personen utgick ifrån ett heteronormativt synsätt som inte var 

inkluderade den homosexuella läggningen (Dahl & Malterud 2015; Röndahl et al 2009; 

Larsson & Dykes 2009; Bjorkman & Malterud 2007; Fish & Williamson 2016; Hayman 

et al 2013). 

 

Deltagarna upplevde i ett antal studier att sjukvårdspersonalen hade en uppfattning av 

att deltagarna vid mötet var heterosexuella vilket påverkade det bemötande som de 

upplevde (Fish & Williamson 2016; Bjorkman & Malterud 2007; Hayman et al 2013). 

Fish och Williamson (2016) deltagare hade förväntningar på att sjukvårdspersonalen 

skulle påvisa en mer öppen inställning för homosexuella. 

 

3.4.1 Heteronormativt ordval 

 

Vid mötet med vårdpersonal menade deltagarna att de ordval som används av 

sjukvårdspersonalen ej var situationsanpassad efter deras läggning utan det var ett mer 

heteronormativt språk som nyttjades (Dahl & Malterud 2015; Bjorkman & Malterud 

2007; Larsson & Dykes 2009). Deltagare menade att när barnmorskan vid 
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undervisningstillfälle utgick från bilden av en kärnfamilj, det vill säga en mamma och 

en pappa, fick detta de lesbiska kvinnorna att känna sig annorlunda bemött på ett 

negativt sätt (Larsson & Dykes 2009, Dahl & Malterud 2015). 

 

Enligt Röndahl et al (2009) och Fisher och Williamson (2016) deltagare framkom det 

att om personalen var mer utbildad inom frågor som berörde kvinnlig homosexualitet 

resulterade detta i ett bemötande som kändes mer naturligt genom att vårdpersonalen 

använde ett mer könsneutralt språk. 

 

3.5 Metodologisk aspekt – undersökningsgrupp 
 

3.5.1 Antal deltagare 

 

I resultatdelens inkluderade artiklar (Bjorkman & Malterud 2007; Dahl & Malterud 

2015; Dahl Spidsberg 2007; Fish & Williamson 2016; Glackin & Higgins 2008; 

Hayman et al 2013; Larsson & Dykes 2009; Lee et al 2010; Katz 2009; O’Byrne & 

Watts 2014; Röndahl 2009; Röndahl et al 2009) bestod de sammanlagt av 158 

deltagare. Den studien som hade lägst antal deltagare, bestod av sex stycken (Bjorkman 

& Malterud 2007). I studien med högsta antal medverkade 30 stycken deltagare 

(Hayman et al 2013). 

 

3.5.2 Ålder 

 

I nio av resultatdelens artiklar redovisas deltagarnas åldrar som var 20–71 år (Bjorkman 

& Malterud 2007; Dahl & Malterud 2015; Fish & Williamson 2016; Hayman et al 

2013; Larsson & Dykes 2009; Lee et al 2010; O’Byrne & Watts 2014; Röndahl 2009; 

Röndahl et al 2009). Den lägsta åldern, 20 år, återfanns i O’Byrne och Watts (2014) och 

den äldsta, 71 år, deltog i Fish och Williamson (2016) studie. Tre av artiklarna uppgav 

inte deltagarnas ålder (Dahl Spidsberg 2007; Glackin & Higgins 2008; Katz 2009). 
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3.5.3 Kön 

 

Deltagarna i de inkluderade artiklarna bestod av 125 kvinnor och 33 män (Bjorkman & 

Malterud 2007; Dahl & Malterud 2015; Dahl Spidsberg 2007; Fish & Williamson 2016; 

Glackin & Higgins 2008; Hayman et al 2013; Larsson & Dykes 2009; Lee et al 2010; 

Katz 2009; O’Byrne & Watts 2014; Röndahl 2009; Röndahl et al 2009). 

 

I sex av artiklarna var deltagarna enbart kvinnor (Bjorkman & Malterud 2007; Dahl & 

Malterud 2015; Dahl Spidsberg 2007; Hayman et al 2013; Larsson & Dykes 2009; Lee 

et al 2010; Röndahl et al 2009). En av artiklarna fokuserade på enbart män (O’Byrne & 

Watts 2014). Fyra av artiklarna hade båda könen i fokusgruppen (Fish & Williamson 

2016; Glackin & Higgins 2008; Katz 2009; Röndahl 2009). 

 

3.5.4 Inklusionskriterier  

 

Tio av artiklarna hade inkluderande kriteriet att deltagarna identifierade sig själva som 

lesbiska eller gay personer (Bjorkman & Malterud 2007; Dahl & Malterud 2015; Dahl 

Spidsberg 2007; Fish & Williamson 2016; Hayman et al 2013; Larsson & Dykes 2009; 

Katz 2009; O’Byrne & Watts 2014; Röndahl 2009; Röndahl et al 2009), dock hade Fish 

och Williams (2016) inklusionkriteriet bisexuella med och enbart en deltagare var det i 

studien, resterande var homosexuella. Två av artiklarna redovisade inte deras 

inkluderande kriterier (Glackin & Higgins 2008; Lee et al 2010). Sex av studierna hade 

fokus på kvinnan under graviditet, födsel och dennes erfarenheter av vård under denna 

period (Dahl & Malterud 2015; Dahl Spidsberg 2007; Hayman et al 2013; Larsson & 

Dykes 2009; Röndahl et al 2009; Lee et al 2010). En av dessa studier fokuserade på den 

gravida kvinnans partner (Dahl & Malterud 2015). 

 

Två studier hade som kriterium att deltagarna pratade och förstod modersmålet i landet, 

svenska eller engelska (Lasson & Dykes 2009; Katz 2009). Två studier hade kriteriet att 

deltagarna hade cancer (Fish & Williamson 2016; Katz 2009). Tre studier hade 

tidskriterier, Fish och Williamson (2016) hade tidsram att cancerdiagnos satts inom fem 

år, O’Byrne och Watts (2014) att det funnits regelbunden kontakt med sjuksköterska 

under två år och Röndahl (2009) att deltagarna hade erfarenheter som patient eller 

närstående under de senaste fem åren. 
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3.5.5 Geografisk utbredning 

 

Av de inkluderade artiklarna hade sex studier utförts i norden, varav tre var från Sverige 

(Larsson & Dykes 2009; Röndahl 2009; Röndahl et al 2009) och tre var från Norge 

(Bjorkman & Malterud 2007; Dahl & Malterud 2015; Dahl Spidsberg 2007), tre av 

studierna var utförda i Storbritannien (Fish & Williamson 2016; Glackin & Higgins 

2008; Lee et al 2010), i Kanada utfördes två studier (Katz 2009; O`Byrne & Watts 

2014) och en studie i Australien (Hayman el at 2013). 

 

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat  

 

Huvudresultatet i den föreliggande studies resultat som framträdde, var att 

homosexuella hade både positiva och negativa erfarenheter av bemötandet med 

vårdpersonal. Vidare framkom hur deltagarna i några av de inkluderade studierna ansåg 

det var viktigt att bli sedd som person, inte enbart som en sexuell tillhörighet. De 

beskrev en rädsla att berätta för vårdpersonalen om deras sexuella läggning, då de hade 

en uppfattning av att det kunde komma att påverka deras vård, trots detta framkom det 

att deltagarna kände ett behov av att berätta för vårdpersonalen. 

 

Homosexuella personer upplevde bemötandet annorlunda beroende på vilka ordval 

sjukvårdspersonalen använde och även att det fokuserades på deras sexuella läggning 

och inte på dem som person gjorde att mötet upplevdes negativt. Upplevelser av hur 

deltagarna i föreliggande studies resultat uppfattade kunskap och erfarenheter hos 

sjukvårdspersonalen gällande frågor som berörde homosexuellas vardag och sexualitet 

varierade. De homosexuella personerna upplevde att vårdpersonal med längre erfarenhet 

av yrket, kände en viss osäkerhet om hur de skulle bemöta de homosexuella patienterna, 

vilket avspeglades i mötet. De granskade artiklarnas undersökningsgrupp bestod till 

största del av kvinnor, deltagarnas åldrar var från 20 till 71 år, de artiklar som 

redovisade inklusionskriterier återfanns det att personerna skulle vara homosexuella och 

den geografiska utbredningen visade att de flesta artiklarna var utförda i nordiska länder 

och Storbritannien, resterande utfördes i Kanada och Australien. 

 



 

18 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Författarna av denna litteraturstudie menar att ett gott bemötande är viktigt för att bygga 

en positiv vårdrelation, detta styrks enligt Watson (2007) som benämnde hur en god 

relation mellan patient och sjukvårdspersonal bör uppnås genom att personalen sätter 

sig in i patientens situation och arbetar utifrån patientens subjektiva livsvärld och 

förståelse, samt att personalen uppmuntrade till ett utbyte av information där både 

positiva och negativa känslor kan utgöra en personlig utveckling för de involverade 

parterna. 

 

När en homosexuell person berättar om sin sexuella läggning i mötet med 

sjukvårdspersonal, kan personalen reagera på olika sätt, vilket också framträdde i 

föreliggande litteraturstudies resultat (Dahl Spidsberg 2007; Fish & Williamson 2016; 

Röndahl 2009; Lee et al 2010). Ett gott bemötande kan enligt författarna av den 

föreliggande studien tyda på en viss acceptans gällande homosexualitet återfanns hos 

personalen och således underlättades det för patienterna att berätta om sin sexuella 

läggning. Watson (2007) menade att som sjuksköterska är det viktigt med utvecklingen 

av sig själv som person för att således kunna acceptera och beakta sina egna värderingar 

och känslor. Detta kan leda till en större acceptans av andra människor och deras 

världsbild. Det framkom i Stewart och O'Reilly (2017) studie där deltagande 

sjukvårdspersonal menade att det var viktigt för personalen att ha ett öppet och positivt 

bemötande när patienten ”kom ut”. I studien av Hinchliff, Gott och Galena (2005) 

framkom det att deltagande sjukvårdspersonalens egna värderingar påverkade om 

patienten ”kom ut” till dem, samt fanns det en viss barriär på grund av läkarnas 

värderingar vid diskussionen kring sexuell hälsa, dock såg sjukvårdspersonalen i 

Saunamäki och Engström (2014) studie det som en plikt att fråga om patienternas 

sexualitet och de hade en uppfattning att patienterna förväntade sig att personalen skulle 

ställa frågor kring sexualitet. 

 

I föreliggande studiens resultat framkom det att deltagarna hade negativa upplevelser av 

deras möte med sjukvården (Dahl Spidsberg 2007; Fish & Williamson 2016; Röndahl 

2009; O`Byrne & Watts 2014), vilket författarna av den föreliggande studie menar kan 

bero på inte enbart sjukvårdspersonalens attityder utan även patienternas 

självuppfattning. I en artikel av McCann et al (2013) framkom det att deltagarna kände 
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en ångest som var relaterad till acceptans av deras LGBTQ identitet och hur det skulle 

påverka dem och deras ställning i samhället. I Nygren et al (2016) uppgav deltagarna en 

rädsla för att berätta om sin läggning relaterat till diskriminering inom sjukvården och 

risken att inte få rätt behandling, det fanns även en möjlighet att vänner och familjens 

vård kunde påverkas negativt och detta ledde till att deltagarna undvek att söka hjälp. 

Därav menar författarna av den föreliggande studien att som sjuksköterska bör denne ha 

en förståelse för hur dessa faktorer kan göra att patienten kan upplevas sluten fast det 

egentligen kan handla om en rädsla för hur deras möte och upplevelse av sjukvården 

kommer påverkas av personens sexuella läggning. 

 

Vikten av att berätta om sin sexuella läggning till sjukvårdspersonalen framkom i den 

föreliggande studiens resultat (Katz 2009; Bjorkman & Malterud 2007). En rädsla för 

att berätta fanns (O’Byrne & Watts 2014; Larsson & Dykes 2009) då detta kunde 

påverka deras vård (Fisher & Williamson 2016) och bemötande av sjukvårdspersonalen 

(Dahl Spidsberg 2007; Röndahl et al 2009). Författarna av den föreliggande litteratur 

studien menar att det är av stor vikt att som vårdpersonal vid mötet med den 

homosexuella personen, bekräfta patientens läggning, visa en accepterande inställning 

och att våga diskutera frågor runt homosexualitet för att på så vis bygga upp en bättre 

vårdrelation och för att ge patienten ett gott bemötande. I Saunamäki och Engström 

(2013) studie uppgav deltagande sjuksköterskor vikten av att lyfta frågor kring 

sexualitet med patienterna och detta var en del av ansvaret i deras yrkesroll. Kunskap 

kring patientens sexuella läggning gav sjuksköterskan en bättre helhetsbild av patienten 

och de kunde på så sätt ge en bättre vård. 

 

I föreliggande studies resultat framkom det att patienterna kände en osäkerhet och 

obehag inför att informera sjukvårdspersonalen om deras sexuella läggning (O’Byrne & 

Watts 2014; Larsson & Dykes 2009; Fisher & Williamson 2016; Dahl Spidsberg 2007; 

Röndahl et al 2009), detta menar författarna av den föreliggande studien kan bero på 

personalens egna värderingar och attityder gentemot homosexuella personer avspeglas i 

mötet. Detta framkom i Stewart och O’Reilly (2017) där deltagarna som var 

barnmorskor och sjuksköterskor uppgav hur de någon gång hört sina kollegor använda 

diskriminerade och nedsättande språk vid diskussioner kring sexuella minoriteter, vilket 

författarna av föreliggande studie menar kan påverka bemötandet då personalens 

förförståelse för sexuella minoriteter kan tänkas bli omedvetet påverkade. Enligt 
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Vårdhandboken (2017) var det inte enbart patienter som kunde känna en rädsla för att 

”komma ut” till vårdpersonal utan personalen själv kunde finna en rädsla att berätta om 

sin egna homosexuella läggning för arbetskollegor. Detta på grund av en tro att deras 

läggning kunde frysa ut dem i arbetskretsen. 

 

I den föreliggande studiens resultat framkom det att O’Byrne och Watts (2014) och 

Röndahl et al (2009) deltagare någon gång upplevt att den egentliga kontaktorsaken 

hade blivit åsidosatt då fokuset istället lades på personens sexuella läggning. Dock 

menade barnmorskorna i Spidsberg och Sørlie (2012) studie att de hade som 

målsättning att alla patienter oavsett sexuell läggning skulle behandlas lika och inte 

känna sig exkluderade i vårdsammanhang. Däremot uppgav Hinchliff et al (2005) 

deltagare som var allmänläkare att de var medvetna om sina egna värderingar kring 

homosexualitet, de menade att deras professionella roll inte blev speglad av deras 

personliga åsikter, vilket författarna av föreliggande studie anser inte stämmer till fullo 

då en persons egna värderingar undermedvetet påverkar människans agerande, detta i 

enlighet med Watsons (2007) teori, är det viktigt för sjuksköterskor att erkänna och 

förstå hur deras känslor påverkade deras tankar, handlingssätt samt erfarenheter och hur 

detta reflekterar dem i mötet med patienten.  

 

I föreliggande studies resultat framkom det att heteronormativa antaganden hade 

förekommit i mötet med vårdpersonal (Dahl & Malterud 2015; Röndahl et al 2009; 

Larsson & Dykes 2009; Bjorkman & Malterud 2007; Fish & Williamson 2016; Hayman 

et al 2013). Detta styrker Stewart och O'Reilly (2017) deltagare, som arbetade inom 

sjukvården, de antog att en patient var heterosexuell om inte patienten själv uppgav 

annan information. Detta kan enligt författarna av den föreliggande studien bero på att 

dagens samhälle kan vara präglat av heteronormativa normer och värderingar. 

 

Språket och de ordvalen som användes av sjukvårdspersonalen i mötet med den 

homosexuella patienten upplevdes av deltagarna som heteronormativt, vilket framgick i 

den föreliggande studiens resultat (Dahl & Malterud 2015; Bjorkman & Malterud 2007; 

Larsson & Dykes 2009). Detta överensstämmer med Stewart och O'Reilly (2017), där 

sjukvårdspersonalen uppgav att de nyttjande ett heteronormativt språk var vanligt 

förekommande vid mötet med homosexuella personer, även vid frågor kring partner så 

användes fel könsbenämning. Dock i Hinchliff et al (2005) anpassade allmänläkarna 
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språket och ordvalen efter patientgruppen, vilket också författarna av den föreliggande 

studien menade var viktigt för att uppnå en patientcentrerad vård. Watson (2007) 

uppgav att sjuksköterskor behövde vara kreativa problemlösare och använda alla sina 

sinnen, sin kunskap och erfarenhet i mötet med patienter för att på ett lämpligt sätt möta 

dem och förstå deras vårdsituation samt problem. 

 

I den föreliggande studiens resultat uppgav deltagarna upplevelsen av att 

sjukvårdspersonalen hade bristande kunskap i frågor relaterade till homosexualitet inom 

sjukvården (O’Byrne & Watts 2014; Röndahl et al 2009; Hayman et al 2017). 

Saunamäki, Andersson och Engström (2010) deltagande sjuksköterskor rapporterade att 

de som hade mer utbildning och kunskap inom området sexualitet fann det enklare att 

diskutera om olika sexualiteter med patienter och Hinchliff et al (2005) menade även att 

sjuksköterskans ålder spelade in på hur bekväm denne var kring diskussioner om dessa 

frågor, desto äldre sjuksköterskan var desto mer bekväm var denne. Gällande 

kunskapsnivån menade Stewart och O'Reilly (2017) och Hinchliff et al (2005) deltagare 

som var sjukvårdspersonal att de inte hade tillräckligt med kunskap inom detta område 

och ett vidare behov av utbildning återfanns. 

 

4.3 Metodologiska aspekten – undersökningsgrupp  

 

I föreliggande studies resultat redovisades antal deltagare i varje artikel. Antalet som 

deltog i studierna varierade, där det lägsta antalet återfanns i Bjorkman och Malterud 

(2007), detta var sex stycken deltagare, det högsta antalet var 30 och de deltog i 

Hayman et al (2013) studie. Enligt Polit och Beck (2012) kan en, eller ett fåtal deltagare 

i kvalitativa studier ge en stor mängd data och att det därför ej har ett behov av en stor 

undersökningsgrupp, dock uppgav de att i kvalitativa studier bör undersökningsgruppen 

vara färre än 50 deltagare. Författarna av denna litteraturstudie anser därav att de 

inkluderade studierna hade tillräckligt många deltagare för att beskriva deras 

upplevelser utförligt.   

 

Åldern i studierna redovisades inte i Glackin och Higgins (2008), Dahl Spidsberg 

(2007) och Lee et al (2010). Polit och Beck (2012) menade att en studies överförbarhet 

bland annat definieras av att deltagarnas ålder återfinns i originalstudien, vilket 
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författarna av föreliggande studie menar kan påverka att det inte går att genomföra en 

ny likande studie, då deltagarnas ålder inte kan replikeras. 

 

Inklusionskriterier som var gemensamt för tio av de inkluderade artiklar var att 

personerna som deltog skulle vara lesbiska eller gay (Bjorkman & Malterud 2007; Dahl 

& Malterud 2015; Dahl Spidsberg 2007; Fish & Williamson 2016; Hayman et al 2013; 

Larsson & Dykes 2009; Katz 2009; O’Byrne & Watts 2014; Röndahl 2009; Röndahl et 

al 2009). Två av studierna uppgav inte vilket som var deras inklusionskriterier (Glackin 

& Higgins 2008; Lee et al 2010). Polit och Beck (2012) menade att forskaren först ska 

bestämma vilken grupp av människor som bäst kan besvara deras studies frågeställning 

och att personer som har genomgått fenomenet som studeras bör inkluderas. Författarna 

av föreliggande studie anser att de inkluderade artiklar som hade homosexuella personer 

som deras inklusionskriterier gör dessa studierna trovärdiga. I de två studier som ej hade 

detta som kriterier gick det att utläsa från studiernas titlar att undersökningsgrupperna 

var homosexuella.  

 

De inkluderade artiklarnas geografiska spridningen var något begränsat, då ett flertal av 

artiklarna var från norden (Larsson & Dykes 2009; Röndahl 2009; Röndahl et al 2009; 

Bjorkman & Malterud 2007; Dahl & Malterud 2015; Dahl Spidsberg 2007) eller 

Storbritannien (Fish & Williamson 2016; Glackin & Higgins 2008; Lee et al 2010). 

Enbart tre av resultatets 12 artiklar är från utanför Europa (Katz 2009; O’Byrne & Watts 

2014; Hayman et al 2013). Enligt Polit och Beck (2012) skulle datainsamling fortsätta 

tills en funktionsenlig och mättad mängd data hade samlats. Enligt författarna av 

föreliggande studie kan de inkluderade artiklarna ses som ett tunt underlag då det enbart 

inkluderade deltagare från samma eller liknande kulturer. 

 

4.4 Metoddiskussion 

 

Designen som tillämpades för att svara på syftet i denna litteraturstudie var en 

deskriptiv design vilket kan anses som en styrka och enligt Polit och Beck (2012) var 

detta en lämplig ansats att nyttja för typen av data som bearbetades. 

 

Vid artikelsökning användes Medline via sökmotorn PubMed och sökmotorn Cinahl. 

Sökningarna som gjordes i PubMed kan anses ha varit en styrka till den föreliggande 
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studiens resultat, detta för att databasen enligt Polit och Beck (2012) innehöll stor 

mängd forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap. Sökningarna i Cinahl resulterade 

i artiklar som inte besvarade studiens syfte och exkluderades därför. En svaghet med att 

endast inkludera artiklar från Medlinde via sökmotorn Pubmed var att andra resultat 

som kunde tänkas stämma in på syfte och frågeställning förlorades. 

 

Sökorden som nyttjades var enligt författarna av denna studie ej medvetet vinklade. De 

inkluderade sökorden var allmänna begrepp utan specifik inriktning. Att nyttja MeSH-

termer kan anses som en styrka då de enligt Polit och Beck (2012) kan nyttjas för att 

säkerställa att sökningarna gav relevanta artiklar vilka kunde tänkas svara på studiens 

syfte samt vid kombination av fritext och MeSH-termer användes booleska termen 

AND som begränsade sökningarna ytterligare. Sökordet Nursing kan anses vara en 

svaghet då detta kan ha begränsat sökresultatet som resulterade i ett flertal artiklar 

uppkom ur sjuksköterskeperspektivet då detta ej svarade på studiens syfte. 

 

Begränsningen som gjordes i sökningarna var 10 år, 2007–2017, och detta kan ses som 

både en svaghet och en styrka. Styrkan fanns i att de artiklar som framkom innehöll 

aktuell forskning, svagheten med att begränsa sig till 10 år kan anses vara att studier 

utförda före 2007 inte blev inkluderade i den föreliggande studien. En styrka kan anses 

vara att två manuella sökningar utfördes för att ge ett bredare perspektiv i studiens 

resultat. Då sökningen gjordes på 10 år kan detta vara en svaghet. Inom det aktuella 

ämnet hade inte en stor andel forskning gjorts och om årtalen hade vidgats, till exempel 

15 år kunde detta ha gett ett större resultat över tid ur ett patientperspektiv. Även att de 

inkluderades artiklarna var skriva på engelska kan ses som en svaghet då enligt Polit 

och Beck (2012) kan det anses som en nackdel att materialet är skrivit på ett annat språk 

än författarnas modersmål. 

 

Sökningarna som utfördes resulterade i 281 artiklar, varav 241 exkluderades vilket kan 

anses vara en svaghet då dessa vid en närmare granskning kunde varit relevanta för den 

föreliggande studiens syfte. De 12 artiklarna som inkluderades i föreliggande studies 

resultat kan anses vara ett något begränsat underlag. Detta enligt författarna på grund av 

att det finns få studier gjorda ur patientperspektivet och att detta är ett relativt outforskat 

område inom forskning, det kan även härledas till att ett mörkertal fanns för denna 

patientgrupp. 
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Ett flertal av resultatens artiklar var skrivna av samma författare (Bjorkman & Malterud 

2007; Dahl & Malterud 2015; Dahl Spidsberg 2007; Röndahl 2009; Röndahl et al 

2009). Föreliggande studies författare menade att detta kan vara en styrka då dessa 

författare besitter stor kunskap inom det berörda området. 

 

I studiens resultat var den geografiska spridningen något begränsat, då ett flertal av 

artiklarna var från norden (Larsson & Dykes 2009; Röndahl 2009; Röndahl et al 2009; 

Bjorkman & Malterud 2007; Dahl & Malterud 2015; Dahl Spidsberg 2007) eller 

Storbritannien (Fish & Williamson 2016; Glackin & Higgins 2008; Lee et al 2010). 

Enbart tre av resultatets 12 artiklar var från utanför Europa (Katz 2009; O’Byrne & 

Watts 2014; Hayman et al 2013). Detta kan ha vinklat resultatet i denna studie, då 

deltagarna var från samma eller liknande kulturer. Detta ger inte ett brett resultat om hur 

personer med andra kulturella bakgrunder upplevde bemötandet av sjukvårdspersonal. 

 

En svaghet med föreliggande studie kan anses vara att majoriteten av 

undersökningsgruppen i artiklarna bestod av lesbiska kvinnor som var 125 till antalet 

samt 33 gay män deltog. I studiens resultat inkluderade flertalet av artiklarna moderskap 

och att vara lesbisk i vårdsammanhang (Dahl & Malterud 2015; Dahl Spidsberg 2007; 

Hayman et al 2013; Larsson & Dykes 2009; Lee et al 2010; Röndahl et al 2009). Detta 

kan tänkas ha påverkat den föreliggande studiens resultat då författarna menar att detta 

inte ger en rättvisande representation av homosexuellas upplevelser av bemötandet i 

sjukvården. 

 

Gällande dataanalysen fanns styrkor i att författarna har granskat de inkluderade 

artiklarna flertalet gånger och diskuterade artiklarnas innehåll med varandra för att 

säkerställa att korrekt analys av data har skett. Författarna i den föreliggande studien har 

använt kodning som metod för att analysera data och vidare bearbetat det framkomna 

materialet som sedan ligger till grund för att utformandet av rubriker till studiens 

resultat, detta i enlighet med Polit och Beck (2012) som menade att bearbetning av 

kodat material kan ligga för utformningen av rubriker. 
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4.5 Kliniska implikationer 

 

Kunskapen om att homosexuella kan vara en utsatt grupp både i samhället och i vården 

är viktigt att belysa. Således kan föreliggande studie uppmärksamma homosexuellas 

upplevelse i mötet med vårdpersonal och detta kan leda till en ökad förståelse för denna 

redan utsatta grupp. Som sjuksköterska är det viktigt att individanpassa den vård som 

ges till homosexuella personer och detta kräver mer kunskap och utbildning inom 

området till vårdpersonal för ett mer individanpassat och gott bemötande.  

 

4.6 Förslag på fortsatt forskning 

 

Inom det berörda området i föreliggande studie fanns det begränsat med forskning som 

inkluderade mäns upplevelser av bemötandet med sjukvården. Majoriteten av de 

inkluderade artiklarna i föreliggande studiens resultat innehöll lesbiska kvinnor, ofta i 

kontakt med mödravården. Därav kan det anses att vidare forskning inom ämnet 

homosexuellas erfarenheten av bemötandet av sjukvårdspersonal behövs, med fokus på 

att inkludera en jämnare kvot av män och kvinnor för att få en mer rättvisande bild. 

Även att inkludera kvinnor utanför mödravården är viktigt. Vidare behövs det mer 

kunskap inom ämnet för grundutbildade sjuksköterskor för att de ska kunna bemöta 

denna patientgrupp på ett mer individanpassat sätt och för att se varje patient som den 

unika individ den är och dess behov. 

 

4.7 Slutsats 

 

Homosexuellas erfarenheter av bemötande med vårdpersonal har kartlagts i de 

inkluderade artiklarna, vilket visade att det bemötande patienterna fick kan bero på 

vårdpersonalens kunskap, attityder och värderingar. De homosexuella personerna 

beskrev både positiva och negativa upplevelser där heterosexuella antaganden, ordval 

och känslor av osäkerhet hade förekommit. Ökad kunskap och utbildning om frågor 

som berör homosexuella och deras upplevelser av mötet med sjukvården kan främja att 

den grundutbildade sjuksköterskan utvecklar en förmåga att ge ett mer invid anpassat 

och ett positivare bemötande till homosexuella personer. 
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Bilaga 1. Tabell 1 visar en redovisning av metodologisk aspekt från resultatets artiklar. 

Författare Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersöknings- 

grupp 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys-

metod 

Bjorkman et 

al (2007) 

Norge 

Being Lesbian – 

Does the doctor 

need to know? 

Explorativ, 

kvalitativ 

ansats 

6 Lesbiska kvinnor 

28–59 år 

bekvämlighetsurval 

Gruppintervju 

med frågor, 90 

min. 

Innehålls-

analys 

inspirerad av 

Giorgi 

Dahl et al 

(2015) 

Norge 

Neither father nor 

biological 

mother. A 

qualitative study 

about lesbian co-

mothers’ 

maternity care 

experiences 

Explorativ, 

Kvalitativ 

ansats 

11 lesbiska kvinnor 

som var partner till 

den biologisk 

gravida modern 

30–52 år 

Bekvämlighets-

urval 

Individuella 

semi-

strukturerade 

intervju, 38–78 

min 

Innehålls-

analys   

Dahl 

Spidsberg 

(2007) 

Norge 

Vulnerable and 

strong – lesbian 

women 

encountering 

maternity care 

Fenomeno-

logisk 

hermeneutik 

Kvalitativ 

ansats  

11 lesbiska kvinnor  

Snöbollsurval  

5 par intervjuer, 

1 enskilda, 

semi-

strukturerade 

30–65 min 

Innnehålls-

analys 

Fish et al 

(2016) 

Stor 

Britannien 

Exploring 

lesbian, gay and 

bisexual patients' 

accounts of their 

experiences of 

cancer care in the 

UK 

Kvalitativ 

ansats.  

6 lesbiska kvinnor, 

8 gay män, 1 

bisexuell man. 

diagnostiserad med 

cancer. 

41–71 år. 

Subjektiva 

urvalsmetoder 

Individuella 

djupgående 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 60–

120 min.  

Tematisk 

analys 

Glackin et al 

(2008) 

Irland 

The grief 

experience of 

same-sex couples 

within an Irish 

context: tacit 

acknowledgement 

Explorativ 

kvalitativ,  

beskrivande 

ansats 

4 lesbiska kvinnor, 

3 gay män.  

Snöbollsurval  

Individuella 

djupgående  

Ostrukturerad 

intervju 

50–240 min.  

Innehålls-

analys 

Hayman et al 

(2013) 

Australien  

Marginalised 

mothers: Lesbian 

women 

negotiating 

heternomative 

healthcare 

services 

Kvalitativ 

ansats.  

15 par lesbiska 

kvinnor, totalt 30 

deltagare. 

25–58 år. 

Bekvämlighets-

urval och snöbolls-

urval.  

Djupgående 

Semi-

strukturerade  

par intervjuer, 

45–120 min.  

Demografiskt 

frågeformulär 

och 

journalföring. 

Konstant 

jämförande 

analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Larsson et al 

(2009) 

Sverige 

Care during 

pregnancy and 

childbirth in 

Sweden: 

Perspectives of 

lesbian women 

Kvalitativ 

ansats.  

18 lesbiska kvinnor 

28–49 år. 

Snöbollsurval 

 

Semi-

strukturerade 

Intervjuer 

45–75 min.  

Innehålls-

analys 

Lee et al 

(2010) 

Skottland  

’It’s not me, it’s 

them’: How 

lesbian women 

make sense of 

negative 

experiences of 

maternity care: a 

hermeneutic 

study 

Explorativ  

Kvalitativ 

ansats,  

Fenomeno-

logisk 

hermeneutik 

8 lesbiska kvinnor 

Snöbollsurval 

Ålder okänd 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

en öppnings-

fråga 

Individuell / 

gruppintervju 

Tidsåtgång vid 

intervju framgår 

ej.  

Interaktiv 

herme-

neutiskt 

ramverk 

inspirerad av 

fyrstegs-

processen av 

Fleming 

Katz (2009) 

Kanada 

Gay and lesbian 

patients with 

cancer 

Kvalitativ 

ansats 

Beskrivande  

Tolkande 

fenomeno-

logi 

3 gay män och 4 

lesbiska kvinnor,  

31–69 år. 

Bekvämlighets-

urval 

Semi-

strukturerade 

intervjuer, 

45–126 min.  

Dataanalys 

beskriven av 

Cohen, Kahn 

och Steeves 

O’Byrne et al 

(2014) 

Kanada 

Include, 

differentiate and 

manage: gay male 

youth, stigma and 

healthcare 

utilization 

Kvalitativ 

ansats 

8 gay män. 

20–29 år.  

Bekvämlighets-

urval.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Konstant 

jämförande 

dataanalys 

Röndahl 

(2009) 

Sverige 

Lesbians’ and 

gay men’s 

narratives and 

attitudes in 

nursing 

Kvalitativ 

ansats 

Explorativ 

Beskrivande  

17 lesbiska kvinnor 

10 gay män. 

23–65 år.  

Snöbollsurval  

Annonser på 

websidor för gay 

personer.  

Semi-

strukturerade 

intervjufrågor.  

20–90 min.  

Innehålls-

analys 

Röndahl et al 

(2009) 

Sverige  

Heteronormative 

communication 

with lesbian 

families in 

antenatal care, 

childbirth and 

postnatal care 

Kvalitativ 

ansats 

10 lesbiska kvinnor 

30–46 år.  

Snöbollsurval  

Semi-

strukturerade 

intervjufrågor.  

30–60 min.  

Innehålls-

analys 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Tabell 2. Redovisning av resultat artiklarnas syfte och resultat. 

 

Författare Syfte Resultat 

Bjorkman et al (2007) Att utforska patienters erfarenhet 

angående att berätta om sin 

lesbiska läggning för 

allmänläkare med fokus på vad 

allmänläkaren kan göra för att 

uppmuntra avslöjandet samt vid 

vilka tillfällen och varför dessa 

kvinnor kände behovet av att 

berätta för allmänläkaren.  

Enligt deltagarna kunde berättandet av 

läggningen vara relevant för medicinsk 

behandling, att ses som en hel person, det 

förenklar förklaringar, bättre 

kommunikation gällande lösningar på 

problem samt att det inkluderade partnern. 

Vidare framkom det att deltagarna menade 

att allmänläkaren ska ha ett mer öppet sinne 

för olika sexuella läggningar.  

Dahl et al (2015) Att utforska den lesbiska med-

mödrars erfarenheter av 

mödravård och den innebörd 

detta har vid mötet i vården. 

Genom att se och bekräfta med-modern så 

skapade det en känsla av inkludering. 

Deltagarna berättade att när det användes 

små gester, så som att de skakade hand med 

sjukvårdspersonalen, att hålla ögonkontakt 

och bli välkomnad med ett leende ledde 

detta till känslor av att bli accepterad som 

med-modern. Deltagarnas självförtroende 

spelade stor roll i negativa möten. Under 

vissa möten blev deras rätt som förälder till 

barnet ifrågasatt. 

Dahl Spidsberg (2007) Denna rapport är en studie för att 

beskriva hur lesbiska par 

upplever mödravården. 

Att vara öppen om sin sexualitet till 

sjukvårdspersonalen sågs som viktigt. 

Deltagarna beskrev sin sexualitet som ett 

’tema’, att vara lesbisk och gravid öppnade 

upp deras privatliv. När de sågs som ett ’tyst 

tema’, att personalen hade en osäker attityd 

vid mötet och när de inte respekterades 

p.g.a. deras läggning gav detta upphov till 

obekväma vårdsituationer. De berättade 

även att bli sedd i samband med sexualiteten 

samt att partnern blev sedd gav dem en 

känsla av en inkluderande och öppen vård. 

Fish et al (2016) En kvalitativ studie för att förstå 

den moderna cancervården, LGB 

människors behov av 

information och erfarenheter av 

att söka hjälp i UK. 

Flera deltagare uppgav att heteronormativt 

antagande hade förekommit. Deltagarna 

uppgav varför de inte berättade om sin 

läggning i omvårdnadssituationer, dessa var 

bland annat att de inte hade den emotionella 

styrkan att klara av det om det blev ett dåligt 

möte. En del av deltagarna diskuterade att 

om de berättade om sin läggning kunde detta 

leda till en sämre vård. Vården under 

cancerbehandlingen kunde ses som 

heteronormativt och om sjukvården behövde 

diskutera LGB sexuella akter så var det i 

bredda termer eller så undvek de ämnet. 



 

 

Glackin et al (2008) Att presentera resultatet av en 

kvalitativ studie som utforskade 

sorgeprocessen hos samkönade 

par med ett irländskt 

sammanhang. 

Deltagarna förmodade att personalen kunde 

läsa av parets dynamik och på så sätt förstå 

att de var homosexuella. Deltagarna 

berättade om en tyst bekräftelse från 

sjukvården, där det aldrig nämndes att de var 

ett samkönat par men att de kände att 

personalen visste detta. Deltagarna var inte 

de första som sjukvården kontaktade vid 

hälsoförändringar hos deras partner och de 

kände att de inte fick rätt stöd efter partners 

bortgång. Termer så som ’vän’ och ’trogen 

vän’ användes för att referera till partnern. 

Deltagarna kände sig isolerad på grund av 

det heteronormativa fokuset som fanns runt 

om kring dem. 

Hayman et al (2013) Att utforska lesbiska kvinnors 

upplevelser av att bilda en ny 

familj i den homofobiska 

sjukvården i relation till att bli 

gravid och föda barn. 

Studien tog upp fyra olika homofobiska 

teman. I exklusion ingick att partnern inte 

blev accepterad som andra förälder till 

barnet, termer så som ’syster, vän, mor’ 

användes. Detta ledde till känslor av ilska, 

sorg och frustration, även det heterosexuella 

antagande stämde in i dessa situationer. 

Deltagarna kände att olämpliga frågor 

ställdes enbart för att de var lesbiska och att 

de blivit vägrad vård på grund av läggning. 

Även två strategier för att skydda dem själva 

och deras barn som berörde homofobier 

framkom i studien.  

Larsson et al (2009) Att undersöka lesbiska kvinnors 

uppfattning och erfarenheter av 

vården under graviditet och 

barnafödsel. 

Deltagarna tog upp behovet av att deras 

sexualitet blev accepterad och de upplevde 

att mötet blev positivt när detta hände. 

Många kände att det var dem själva som 

behövde ta första steget och berätta om sin 

homosexualitet för sjukvårdspersonalen. De 

flesta berättade för sjukvården om sin 

sexualitet, men de som inte gjorde det var 

rädda för att få en annan vård. De som 

berättade ville bli behandlade som alla andra 

familjer med undantag i vissa situationer då 

deras familj såg annorlunda ut. 

 

Lee et al (2010) Att beskriva lesbiska kvinnors 

erfarenheter av mödravård, 

specifika beskrivningar av 

negativa upplevelser. 

Deltagarna kunde ge exempel på god 

omvårdnad från barnmorskor, speciellt om 

de hade tidigare erfarenheter av lesbiska 

kvinnor. En stor andel av deltagarna 

kopplade negativt bemötande med 

sjukvårdspersonalens personlighet och inte 

som ett resultat av deras sexuella läggning. 

Det tog även upp att även om lagar finns 

som skyddar homosexuella så ändrade det 

inte attityder hos personalen utan att det kan 



 

 

bli en tyst homofobi. Deltagarna kände även 

att dålig vård givits till dem p.g.a. deras 

sexuella läggning. 

Katz (2009) Att beskriva erfarenheter 

relaterade till cancer hos gay 

män och lesbiska kvinnor. 

Det var av vikt att berätta om sin sexuella 

läggning för att det var en del av deras liv, 

inte för att de förväntade sig en annan vård. 

Det var viktigt för deltagarna att deras 

partner fick vara med under vårdtiden. De 

tog även upp vikten av att ha stödgrupper 

med fokus på homosexualitet och att dessa 

inte fanns.  

O’Byrne et al (2014) Att utforska hur unga gay män 

uppfattar stigma inom vården. 

Situationer där deltagarna beskrev att de 

bemötts med stigma, kommentarer och kritik 

p.g.a. sin läggning har lett till att de inte vill 

delge sin sexualitet samt att en del av 

deltagarna bytte vårdinstans i dessa 

situationer medan andra stannade hos 

kliniken. Deltagarna beskrev situationer där 

deras sexualitet varit i fokus och inte dem 

själva. Deltagarna kände att information 

kring HIV/STI togs upp av sjuksköterskor 

och att extra fokus lades på dem p.g.a. att de 

var gay. Detta ingav känslor som skam hos 

deltagarna. De delgav information om möten 

som var positiva där relevanta frågor ställdes 

som reflekterade gay kulturen, 

dokumentation som gjorde att 

sjukvårdspersonal redan visste att de var 

gay.  

Röndahl (2009) Syftet med studien var att 

undersöka vad lesbiska kvinnor 

och gay män hade att berätta 

som (i) patienter och (ii) partners 

– om deras erfarenheter av 

omvårdnad i sjukhusmiljö. 

Ett flertal deltagare tog upp deras rädsla 

över att berätta om sin läggning p.g.a. att de 

ej visste hur personalen skulle reagera. De 

såg att om de blev mött av yngre personal, 

speciellt kvinnliga, så fanns det en större 

förståelse för deras läggning. En del av 

deltagarna berättade att de kände sig 

obekväm av att bli behandlade av 

sjukvårdspersonal med religiös bakgrund.  

Att inte ses som partner gav känslor av 

maktlöshet, isolering och en avsaknad av 

information. 

Röndahl et al (2009) Att beskriva lesbiska föräldrars 

erfarenheter av förlossningsvård, 

barnafödande och eftervård.  

Deltagarna beskrev att det var viktigt för 

barnmorskorna att de fokuserade på 

graviditeten och deras framtid som föräldrar 

och inte på deras läggning. Flertalet av 

deltagarna beskrev en osäkerhet inför att vid 

första mötet berätta om sin läggning. 

Deltagarna beskrev att en barnmorska som 

inkluderade partnern redan för början är 

detta ett tecken på en öppensinnad 

barnmorska.  Nästan alla i studien hade haft 



 

 

ett positivt första möte med barnmorskan när 

de berättade om sin läggning. De som inte 

hade det sade att det fanns brist på kemi 

mellan deltagarna och barnmorskan. De 

barnmorskor som hade träffat eller hade 

utbildning i bemötande av homosexuella 

använde ett mer neutralt språk. 

 

 

 


