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Sammanfattning    
 
Ickeheterosexuella har en sämre hälsa än heterosexuella, framför allt en sämre psykisk 
hälsa. Rädsla för ett negativt bemötande kan leda till att dessa patienter undviker vård. 
Därmed påverkas också hälsan. När sjuksköterskan möter dessa patienter i sitt arbete är 
det därför viktigt att vårdrelationen utvecklas på ett så bra sätt som möjligt. En positiv 
vårdrelation är väsentlig för att patienten ska kunna uppnå hälsa. Syftet med studien är 
att beskriva ickeheterosexuella patienters upplevelser och erfarenheter av 
vårdpersonalens bemötande samt vårdpersonals/vårdstudenters attityder och känslor 
gentemot denna patientgrupp. Metoden är en litteraturöversikt med analys av både 
kvantitativ och kvalitativ forskning. 
 
Ickeheterosexuella patienter upplever att vårdpersonalen tar för givet att alla är 
heterosexuella vilket medför att patienterna känner sig utanför, annorlunda och att de 
inte passar in. De väljer om, när och hur de ska komma ut som ickeheterosexuella. 
Negativt bemötande förekommer men förväntningarna om ett negativt bemötande är 
större än ett faktiskt negativt bemötande. Vårdpersonalen har både positiva och negativa 
attityder/känslor gentemot ickeheterosexuella patienter. Dock skulle en tredjedel av 
vårdpersonalen avstå från att vårda en homosexuell om de hade möjlighet. 
 
Vården är heteronormativ vilket medför att ickeheterosexuella blir osynliggjorda och 
inte tagna på allvar. Sjuksköterskan måste verka för att bryta patienternas förväntningar 
om ett negativt bemötande. Ickeheterosexuella patienter skapar strategier för att 
garantera ett gott bemötande och tar därmed ett stort ansvar för att vårdrelationen ska bli 
positiv. Vårdpersonalens negativa inställning gentemot ickeheterosexuella kan bero på 
osäkerhet. Osäkerheten gör att de inte tar ansvar för vårdrelationen. Vårdpersonal 
behöver mer kunskap om ickeheterosexuella patienter för att kunna verka för en positiv 
vårdrelation och därmed underlätta för ickeheterosexuella patienter att uppnå hälsa. 
 
Nyckelord:  homosexual, gay, lesbian, nurse-patient relationship, attitude, experiences, 
encounters 
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INLEDNING 

Under sjuksköterskeutbildningen har olika möten mellan sjuksköterska och patient 
diskuterats. Betydelsen av att kunna möta och vårda patienter oavsett kultur, klass eller 
kön har tagits upp. Däremot har utbildningen inte behandlat patienter med annan sexuell 
identitet än den heterosexuella. Är det då viktigt att ta upp detta, homo eller hetero 
spelar väl ingen roll? Jag anser att det är viktigt eftersom sexualitet är ett mångfaldigt 
begrepp och inte bara är en handling. Sexualiteten innebär en identitet, en livsstil, ett 
sätt att vara, oavsett om du är heterosexuell eller homosexuell. Och om sjuksköterskan 
ska kunna se till kultur, klass och kön vid mötet med patienter så är det också viktigt att 
kunna se till sexuell identitet. Jag har därför i denna uppsats valt att belysa hur 
ickeheterosexuella patienter upplever och erfar bemötandet av vårdpersonalen. 
 
Det finns en mängd olika benämningar och indelningar när det gäller sexuell identitet. 
Exempel är homosexuell, bisexuell, transsexuell eller heterosexuell. I denna uppsats har 
jag valt att använda begreppet ickeheterosexuell för att inkluderar alla som inte är eller 
anser sig vara heterosexuella. Det är svårt att säga hur många som lever 
ickeheterosexuellt. Dels på grund av att en mätning bara skulle få med dem som är 
öppna med sin sexuella identitet. Men också för att det beror på hur vi ser på sexualitet. 
Bättre är att konstatera att alla patienter inte är heterosexuella och att sjuksköterskan i 
sitt arbete kommer att vårda patienter med olika sexuella identiteter.  
 
Under 1900-talet och 2000-talet har flera lagar stiftats i Sverige som stärker 
ickeheterosexuellas ställning i samhället. Exempel är år 1944 då homosexualitet 
upphörde att vara kriminellt. Dock dröjde det fram till 1979 innan homosexualitet ströks 
ur Socialstyrelsens förteckning över sjukdomar. Ett förbud mot att diskriminera 
homosexuella infördes 1987 och år 1995 fick homosexuella rätt att ingå partnerskap. 
Lagen om insemination även för kvinnor som är sambo eller registrerad partner med en 
annan kvinna trädde i kraft år 2005 (RFSL, 2007).  
 
Trots en lagstiftning som stärker ickeheterosexuellas ställning i samhället kan en 
tillbakablick i historien tydliggöra att homosexualitet har betraktas som en sjukdom och 
som någonting kriminellt. Sjukvårdens historiska syn på homosexualitet är inget 
undantag. Inom psykiatrin försökte man länge att ”bota” ickeheterosexuella, dvs att göra 
dem heterosexuella (Månsson & Hilte, 1990). Än idag har en stor del av de som arbetar 
inom vårdsektorn fått sin utbildning före 1979 då homosexualitet fortfarande klassades 
som sjukdom (Magnusson, 2006). 
 
 
 
BAKGRUND 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilde människans värdighet. Vården ska också främja goda kontakter mellan 
patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). 
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Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för legitimerad sjuksköterska ska 
sjuksköterskan ha en förmåga att kunna kommunicera med patienter, närstående, 
personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska 
även ha en förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker (Socialstyrelsen, 
2005). Det förväntas att sjuksköterskan i sitt arbete kan möta och vårda patienter på lika 
villkor och på ett respektfullt sätt oavsett bakgrund. Detta innebär alltså även att kunna 
ge en god vård oavsett sexuell identitet.  
 
I bakgrunden beskrivs begreppen sexualitet och heteronormativitet samt hur en sexuell 
identitet formas. Dessutom beskrivs de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, 
vårdrelation och hälsa, vilka har betydelse i mötet med patienten. Tidigare forskning om 
ickeheterosexuella patienter inom vården tas också upp.  

Den mångfaldiga sexualiteten 

Social konstruktion och mångtydighet 

Människans sexualitet är ett mångtydigt begrepp och har varit föremål för forskning och 
utveckling under en lång tid (Dahlén, 2006). Enligt queerteorin ses sexualiteten som ett 
socialt konstruerat fenomen under ständig förändring. Indelningen i kategorier som 
hetero-, homo- bi- eller transsexualitet är inte tydligt avgränsande utan gränserna är mer 
flytande (Gemzöe, 2005). Vidare ser queerteorin sexualitet som en identitet och inte 
enbart som en handling (Ambjörnsson, 2006).  
 
Uppdelningen hetero- och homosexuell har sitt ursprung från 1800-talets slut. Under 
denna period började människans sexualitet studeras ur ett medicinskt perspektiv. Själva 
konstruktionen av olika sexualiteter var vid denna tidpunkt en del av skapandet och 
regleringen av ytterligare kategoriindelningar av människor så som i kön, klass och 
etnicitet (Laskar, 2005). Kategoriseringen medförde att nya identiteter skapades. En 
persons sexualitet som tidigare grundat sig på en handling fick nu även en identitet 
kopplad till sig (Ambjörnsson, 2006). En identitet uppstår i och med att människan 
antingen blir inkluderad eller exkluderad i olika kategorier. Skillnaden mellan 
kategorierna leder till en ”vi och dom” känsla vilket skapar identiteten (Strömberg & 
Eriksson, 2006). Denna västerländska indelning i kategorier på grund av sexualitet är 
inte helt enkel eftersom det finns mängder av variationer inom varje kategori (Dahlén, 
2006).  
 
Sexualiteten är inte bara en kroppslig relation mellan människor utan också en social 
kraft. Den är ett sammansatt fenomen med såväl fysiska, psykiska och sociala faktorer. 
Sexualiteten är en viktig del i människans grundläggande behov och därför någonting 
som sjuksköterskan måste ha i beaktande vid vårdandet. Sexuell orientering kan ses som 
en skala där människan befinner sig någonstans mellan homo och hetero (Kristoffersen, 
1998).  
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Heteronormativitet 

Queerteorin har utvecklats utifrån ett ifrågasättande av traditionell forskning kring 
homosexualitet där enbart homosexualiteten studerades men inte själva 
heterosexualiteten i sig (Kulick, 2005). Queerteorin kritiserar framförallt den syn på 
heterosexualitet som finns i samhället idag där heterosexualiteten ses som en slags 
ursprungssexualitet (Strömberg & Eriksson, 2006). Utifrån denna syn skapas 
heteronormativiteten. Med heteronormativitet menas att hela samhället bygger på 
föreställningen att alla människor är heterosexuella. Heterosexualiteten betraktas som 
det ”normala” i denna styrande norm (Jansson & Jacobsson, 2006). En norm är regler 
och förväntningar utformade av samhället som visar hur en individ bör uppföra sig i 
olika situationer. Normer kan vara uttalade eller outtalade. En individ som bryter mot 
normen riskerar att bli utsatt för negativa sanktioner (Repstad, 1998). Då 
heteronormativiteten tar sig uttryck i alla samhällets miljöer så är den även synlig inom 
hälso- och sjukvården (Magnusson, 2006). 
 

Att ”komma ut” 

Föreställningen att alla människor är heterosexuella medför att andra former av 
sexualiteter blir avvikande och osynliga. Därmed är olika sexualiteter inte jämlika utan 
hierarkiskt ordnade med heterosexualiteten i ett överläge. En konsekvens av 
heteronormen är att ickeheterosexuella tvingas ”komma ut” eftersom de betraktas som 
heterosexuella tills dess att motsatsen är bevisad. Att komma ut är inte någonting som 
sker en gång i livet utan något som den ickeheterosexuella ständigt ställs inför. Genom 
att komma ut riskerar också den ickeheterosexuella ett negativt bemötande från 
omgivningen (Magnusson, 2006). 
 
Att komma ut har med tiden kommit att ses som en process. Processen inbegriper att 
personen börjar bli medveten om ickeheterosexualitet i sig men också att bli medveten 
om sig själv som ickeheterosexuell. Det innebär också ett accepterande av den nya 
sexuella identiteten och att kunna se denna identitet som en positiv del av sig själv. 
Ytterligare en del i processen är att kunna berätta för sin omgivning och att kunna stå 
upp inför andra med sin sexualitet. Processen är inte alltid helt enkel och kan ta olika 
lång tid från person till person (Lundahl, 1998).  
 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Livsvärldsperspektiv 

Vårdvetenskapen betonar patientperspektivet som utgångspunkt för vårdandet. 
Patientperspektivet innebär att vårdaren ser till patientens eget perspektiv på sin hälsa, 
livssituation och vårdande. Ett patientperspektiv kan även innebära att 
uppmärksamheten riktas till närstående och/eller vårdaren. Detta är möjligt då det i 
förlängningen belyser patientens perspektiv ytterligare (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg, 2003).  
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Att rikta uppmärksamheten till hur någon annan erfar världen, i detta fall patienter, 
närstående och vårdare, innebär att kunna se till människans livsvärld. Livsvärlden är 
den verklighet vi lever i och ständigt tar för given. Livsvärlden är inte enbart den fysiska 
miljön omkring oss utan även vår psykiska och sociala miljö. Det är den verklighet vi 
befinner oss i här och nu, men också de tidigare erfarenheter och upplevelser vi har med 
oss (Bengtsson, 1999). Ett öppet och följsamt sätt från vårdaren sida är viktigt för att 
kunna sätta sig in patientens livsvärld men också för att vårdaren ska kunna förhålla sig 
till sin egen livsvärld och hur den påverkar mötet med patienten (Wiklund 2003). 
 

Vårdrelation 

Den mellanmänskliga relationen som uppstår mellan vårdare och patient utgör 
vårdrelationen. En god vård som främjar hälsa och har ett fungerande 
livsvärldsperspektiv är helt beroende av att det finns en väl fungerande relation mellan 
vårdare och patient. En vårdrelation skiljer sig från andra mellanmänskliga relationer 
genom att den innebär ett professionellt engagemang från vårdarens sida där vårdaren 
inte kan kräva något tillbaka från patienten. Detta är ett etiskt krav som utgår från 
patienten och riktas till vårdaren. Kravet är absolut på så sätt att den som kravet riktas 
mot har en skyldighet att möta det. Det krävs en större öppenhet från vårdaren i en 
vårdrelation än i andra mellanmänskliga relationer. Vårdaren måste kunna reflektera 
över vad som sker i relationen och vad som sker i vårdandet. Ansvaret för 
vårdrelationen ligger hos vårdaren och det är också vårdaren som ska se till att 
vårdrelationen blir positiv (Dahlberg et al., 2003). En negativ vårdrelation medför att 
det bli svårare för patienten att uppnå hälsa i och med att den negativa vårdrelationen 
blir till ett vårdlidande för patienten. Med vårdlidande menas det lidande som kan 
uppstå till följd av vårdandet (Dahlberg, 2002). 
 
Sjuksköterskans attityder och sätt att vara är av stor betydelse för hur relationen mellan 
sjuksköterska och patient blir. Människans attityder är ett spontant uttryck för hur vi är 
som personer och hur vi reagerar i olika situationer. Sjuksköterskan har i sitt yrke 
ansvar för sina attitydmässiga reaktioner och måste vara medveten om vilken betydelse 
de egna attityderna har i mötet med andra människor. Att vara medveten om detta 
innebär att vara professionell i sitt bemötande gentemot andra människor (Kristoffersen, 
Nortvedt & Skaug, 2005). Specifikt negativa attityder gentemot ickeheterosexuella 
kallas homofobi. Homofobi är en starkt negativ syn på homosexualitet eller homo- och 
bisexuella personer. Homofobi kan uttryckas av en individ, en grupp eller ett samhälle 
(HomO, 2007). 
 

Hälsa 

Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller 
handikapp (World Health Organisation, 2006). Även inom vårdvetenskapen beskrivs 
hälsa som någonting mer än enbart frånvaro av sjukdom. Hälsa är en individuell 
upplevelse som varierar från person till person och vid olika tidpunkter i livet. 
Vårdvetenskapens patientperspektiv leder till att vårdaren vänder sig till patienten för att 
se hur patienten upplever och uttrycker sin hälsa (Wiklund, 2003). 
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Enligt en undersökning av Statens folkhälsoinstitut (2005) har ickeheterosexuella en 
sämre hälsa än övriga befolkningen. Framför allt är den psykiska hälsan sämre. 
Ängslan, oro och ångest är vanligare bland ickeheterosexuella, liksom självmordstankar 
och självmordsförsök. Brist på tillit och avsaknad av emotionellt stöd är också vanligare 
bland ickeheterosexuella. Ickeheterosexuella är även mer utsatta för våld och hot än 
övriga befolkningsgruppen. Liknade resultat återfinns i Sandfort, Bakker, Schellevis & 
Vanwesenbeecks studie (2006) där det framkommer att både den fysiska och psykiska 
hälsan är sämre hos ickeheterosexuella än hos heterosexuella.  
 

Ickeheterosexuellas situation idag 

I och med förändringar i samhället förändras också synen på sexualitet. Vår syn på 
sexualitet är någonting vi lärt oss i den tid och den miljö vi växt upp i. Sexualiteten är 
inte någonting evigt och naturligt bestämt. Det som ansågs ”normalt” igår behöver inte 
ses som ”normalt” idag, men det kanske kan ses som ”normalt” imorgon (Dahlén, 
2006).  
 
Media har kommit att få ett stort inflytande när det gäller att förmedla samhällets 
normer och värderingar kring sexualitet och även vårdpersonal påverkas av det som 
uttrycks i media. När ickeheterosexuella personer beskrivs i media är det ofta i ett 
sammanhang där ickeheterosexualiteten förknippas med ett problem. Det rör sig om 
rapportering av hatbrott eller om diskriminering (Jansson & Jakobsson, 2006). Under 
1980-talet kom homosexualitet att förknippas med sjukdomen HIV då allmänheten 
möttes av rubriker som ”bögpesten” eller ”homosexsjukan” (Månsson & Hilte, 1990). 
Media ger dessutom ofta även en stereotyp bild av ickeheterosexuella, exempelvis kan 
homosexuella män framställas som mer feminina än heterosexuella män (Jansson & 
Jakobsson, 2006). 
 
Det är dock inte enbart negativa saker som skrivs om ickeheterosexuella i media, men 
den bild som ges riskerar att förstärka heteronormen där heterosexualitet ses som det 
normala och ickeheterosexualitet som någonting avvikande. Denna framställning kan få 
negativa konsekvenser för ickeheterosexuella (Jansson & Jakobsson, 2006).  
 
Forskning visar idag att ickeheterosexuella patienter upplever ett negativt bemötande 
inom vården (Röndahl, 2004). Vårdpersonalens heteronormativa förhållningssätt samt 
vårdpersonalens attityder gentemot ickeheterosexuella påverkar hur dessa patienter blir 
bemötta inom vården (Westerståhl, Segersten & Björkelund, 2002; Röndahl, 2004). 
Många ickeheterosexuella patienter undviker att komma ut i en vårdmiljö och undviker 
vård på grund av rädsla för ett negativt bemötande. Vårdpersonalen saknar kunskap om 
bemötande av ickeheterosexuella (Eliason, 1996).  
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PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan ska kunna ge en god vård på lika villkor och främja en god hälsa. I sitt 
arbete möter sjuksköterskan olika patienter med olika bakgrunder. Däribland ingår 
patienter med annan sexuell identitet än den heterosexuella. Ickeheterosexuella har en 
sämre hälsa än heterosexuella, framför allt en sämre psykisk hälsa. I mötet med 
vårdpersonalen riskerar ickeheterosexuella patienter att utsättas för ett negativt 
bemötande. Rädsla för ett negativt bemötande kan leda till att dessa patienter undviker 
vård. Därmed påverkas också hälsan. Vidare visar forskning att vårdpersonal saknar 
kunskap om hur ickeheterosexuella patienter upplever möten inom vården samt om hur 
de kan bemöta denna patientgrupp. 
 
När sjuksköterskan möter denna patientgrupp i sitt arbete är det därför viktigt att 
vårdrelationen utvecklas på ett så bra sätt som möjligt. En positiv vårdrelation är 
väsentlig för att patienten ska kunna uppnå hälsa. Ökad kunskap och förståelse om 
ickeheterosexuella patienters upplevelser av bemötande inom vården samt om 
vårdpersonalens attityder gentemot ickeheterosexuella, ger sjuksköterskan bättre 
förutsättningar för att skapa en positiv vårdrelation. 
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva ickeheterosexuella patienters upplevelser och erfarenheter av 
vårdpersonalens bemötande samt vårdpersonals/vårdstudenters attityder och känslor 
gentemot denna patientgrupp. 
 
 
METOD 

Metod för föreliggande studie är en litteraturöversikt med analys av både kvantitativ och 
kvalitativ forskning. 
 
En litteraturöversikt kan användas för att skapa en överblick av det kunskapsläge som 
finns inom ett problemområde. En litteraturöversikt inom disciplinen vårdvetenskap ger 
en översikt av ett problem som rör sjuksköterskans verksamhetsområde. Arbetsgången 
vid en litteraturöversikt innebär ett strukturerat arbetssätt för att sammanställa redan 
publicerat material. Både kvalitativ och kvantitativ forskning kan användas i en 
litteraturöversikt. Först görs en grov översikt av vad det finns för material och om det 
finns material. Därefter görs ett urval av studier. Materialet kvalitetsgranskas och de 
valda studierna analyseras. Resultatet av analysen är en beskrivande översikt av det 
valda problemområdet (Friberg, 2006).  
 
Denna modell beskrivs av Forsberg och Wengström (2003) som en allmän 
litteraturöversikt. I den allmänna litteraturöversikten beskrivs och analyseras valda 
studier inom ett problemområde. Vid en allmän litteraturöversikt är det viktigt att 
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kvalitetsbedöma de inkluderande artiklarna eftersom det annars finns en risk att 
felaktiga slutsatser dras. Ytterligare en risk är att endast artiklar som stödjer författarens 
egen ståndpunkt väljs ut i urvalet (Forsberg & Wengström, 2003). 

Litteratursökning 

För att få en bild av huruvida det över huvudtaget var möjligt att göra en studie inom det 
valda problemområdet gjordes till en början en bred sökning i databasen Samsök. 
Sökningen gjordes inom området vård och medicin på begreppen homosexual, 
homosexuality, lesbian och gay var och en för sig. Resultatet visade att det fanns 
forskning kring ickeheterosexuella inom vård och medicin. 
 
För att avgränsa sökningen så att artiklar med relation till syftet framkom utfördes 
sökning i databaserna Cinahl och Medline. I dessa databaser gjordes till en början 
sökning på begreppen homosexual*, lesbian*, gay, bisexual*, queer och/eller nurs*, 
experience*, encounter*, attitude*, emotions och caring i abstract. Dessa sökord valdes 
utifrån studiens syfte. Sökningen gav träffar som svarade in på studiens syfte. Därefter 
gjordes ytterligare sökning på ämnesord i databaserna. Några artiklar vars titel och 
abstract gav indikationer på att de skulle kunna användas i analysen studerades. Genom 
att se till vilka ämnesord databasen använde till dessa artiklar söktes nya artiklar med 
hjälp av dessa ämnesord. Därefter kontrollerades träffarna igen för att få fram nya 
användbara ämnesord. Följande ämnesord för att innefatta ickeheterosexuella användes: 
Homosexuals, Homosexuality, Bisexuals, GLBT Persons, Gender Identity, Lesbians, 
och Gay. Av dessa visade det sig att Homosexuality och Homosexuals var de ämnesord 
som ofta användes tillsammans med något av de andra ämnesorden för att beskriva 
ickeheterosexualitet. Därför användes i fortsättningen enbart ämnesorden 
Homosexuality och Homosexuals för att kombinera med ytterligare ämnesord som 
framkommit vid studiet av användbara träffar. Dessa ytterligare ämnesord var: Nurse-
patient relationship, Caring, Nursing, Attitudes of health personals, Attitude to sexuality 
och Communication.  
 
Utifrån träffarna sågs till titel och abstract för att skapa en uppfattning om vilka artiklar 
som svarar på studiens syfte. Vissa avgränsningar i urvalet har gjorts. Artiklarna skulle 
vara på engelska (alt svenska), vara vetenskapliga och inte äldre än 10 år. Artiklar som 
enbart handlade om HIV/AIDS eller om sexuellt överförbara sjukdomar valdes bort, 
likaså reviewartiklar och artiklar som inte var västerländska. Kvar blev det 12 artiklar 
att granska. Även artiklarnas referenser studerades för att få tips om ytterligare artiklar. 
Det visade sig dock att författarna ofta refererar till varandra och samma artiklar 
kommer igen. 

Analys 

Artiklarna granskades utifrån Fribergs (2006) granskningsmall. Detta för att finna 
artiklar med god kvalité och med en vårdvetenskaplig infallsvinkel. Vid granskningen 
sågs till teoretisk utgångspunkt, om det fanns ett syfte och att syftet var uppfyllt, att 
metoden och resultatet var väl beskrivna samt att det fanns en diskussion av metod och 
resultat. Efter granskningen fanns 10 artiklar kvar som kunde användas till en analys. 
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Även tidskrifterna där dessa artiklar varit publicerade i kontrollerades i databasen 
Ulrich’s Periodical Directory, så att även tidskrifterna var vetenskapliga.  
 
Analysarbetet grundar sig på Evans (2002) metod. Analysen innebär att gå från helhet, 
till att finna delar som bildar teman, och därefter skapa en ny helhet. De valda artiklarna 
lästes igenom översiktligt en gång för att få en helhetssyn av innehållet. Därefter lästes 
artiklarna ytterligare två gånger med fokus på resultatet. Detta gjordes för att hitta 
meningsenheter som sedan plockades ut och skrevs ner för sig. Likheter och skillnader 
söktes bland meningsenheterna och dessa bildade sedan teman och underteman. 
Därefter skapades en ny helhet vilket presenteras i resultatet. 
 
 
RESULTAT 

Analys av artiklarnas resultat ledde till 2 huvudteman. Dessa är patienternas upplevelser 
och erfarenheter av möten inom vården samt vårdpersonalens attityder och känslor 
gentemot ickeheterosexuella patienter. Temat om patienternas upplevelser och 
erfarenheter innehåller 6 underteman medan temat om vårdpersonalens attityder och 
känslor gentemot ickeheterosexuella patienter innehåller 2 underteman. Citat från 
artiklarna återges på artikelns originalspråk för att inte förlora någon viktig betydelse 
vid översättning. 
 

Patienternas upplevelser och erfarenheter av bemötande inom vården 

Heterosexuella antaganden 

I flera artiklar framkommer att patienterna har erfarenheter av att vårdpersonal tar för 
givet att de är heterosexuella (Platzer & James, 2000; Matthews, Peterman, Delaney, 
Menard & Brandenburg, 2002; Neville & Henrickson, 2006; Röndahl, Innala & 
Carlsson, 2006). Patienter upplever det som genant när det i mötet med vårdpersonalen 
uppdagas att de inte är heterosexuella (Platzer & James 2000). De beskriver en känsla 
av utanförskap, att de känner sig annorlunda och att de inte passar in. Detta upplevdes i 
sin tur som både påfrestande och ansträngande (Matthews et al., 2002; Sinding, Barnoff 
& Grassau, 2004; Spidsberg, 2007). Ett tydligt exempel på heterosexuellt antagande 
beskriver patienter i studien av Röndahl et al. (2006) då sjuksköterskan frågar efter 
anhöriga och patienten uppger sin partner och tillika sambos namn, ett samkönat namn. 
Sjuksköterskan kunde då repetera frågan eller fråga efter hans namn (om patienten var 
en kvinna) eller hennes namn (om patienten var en man). 
 
Antagandet att alla patienter är heterosexuella sker inte enbart i enskilda möten med 
vårdpersonal utan även när fler patienter är inblandade. I en stödgrupp för kvinnor med 
bröstcancer beskriver en lesbisk patient att alla deltagare antogs vara heterosexuella, 
både av personal och av deltagare. Diskussionen i stödgruppen handlade om hur det var 
att förlora ett bröst och hur detta i sin tur skulle påverka relationen till män (Matthews et 
al., 2002). Patienten berättar: 
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I sat through two…heterosexual groups. So finally I had it… [The issue] was the man’s 
attachment to the woman’s breast  (Matthews et al., 2002, s. 1461).  

 

Att inte bli tagen på allvar

I flera artiklar uttrycker patienter i olika situationer att de inte blir tagna på allvar när det 
uppdagas att de inte är heterosexuella (Platzer & James, 2000; Sinding et al., 2004; 
Röndahl et al., 2006).  Situationer när detta upplevdes kunde vara när patienterna 
presenterar sin partner eller när de rakt ut säger att de lever ett ickeheterosexuellt liv. En 
homosexuell manlig patient berättar: 
 

Since I’ve been living with a man for 24 years it was his name I gave and said that he 
was the partner I lived with. Then the nurse said, “Okay, but don’t you have a relative or 
someone”? (Röndahl et al., 2006, s. 377) 

 
Patienterna i Clover’s artikel (2006) menar att det är viktigt att bli bekräftad i sin 
sexualitet och tagen på allvar. Neville & Henrickson (2006) presenterar att patienter 
upplever vårdgivarens attityder gentemot patienternas sexualitet som betydelsefull. 
 
Patienter beskriver också att de blivit osynliggjorda av vårdpersonalen när det blivit 
uppenbart att de inte är heterosexuella. Detta beskriver patienterna trots att de upplevde 
att de fick en god vård. Patienterna upplevde också att vårdpersonalen verkade obekväm 
på grund av patienternas sexuella identitet och personalens agerande medförde att 
patienterna kände sig obekväma (Sinding et al., 2004). Liknande resultat visar Röndahls 
et al. (2006) då patienterna beskriver att vårdpersonalen blev osäkra kring patienternas 
sexuella identitet. De upplevde att vårdpersonalen blev osäkra på vilka ord de skulle 
använda för att beskriva patientens sexuella identitet. Det blev en hämmad 
kommunikation från både vårdpersonalen och patientens sida. 
 

It really doesn’t matter what words you use with gays and lesbian women, but it is with 
heterosexuals that the words are more loaded – they are the ones that react to them – you 
have to think about what word is right for just that situation. (Röndahl et al., 2006, s. 
377) 

 
Samtidigt visar resultat på en motsatt effekt när det gäller patienternas sexuella identitet. 
I Spidsbergs artikel (2007) beskriver en patient att hon istället upplevde det som en 
överfokusering på sexualiteten. Patienten berättar att det fokuserades alldeles för 
mycket på att hon var lesbisk och inte på den vården hon faktiskt behövde.  
 

Vikten av att ”komma ut” 

I flera artiklar beskriver patienterna hur de upplever att komma ut i en vårdmiljö. De tar 
upp om, hur och när de kommer ut men också huruvida det är viktigt att komma ut eller 
inte.  
 
Patienterna upplever sig beroende av vårdpersonalens förståelse och accepterande kring 
deras sexuella identitet. Vårdpersonalens agerande är av stor betydelse för om 
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patienterna vågar komma ut eller inte (Clover, 2006). Det egna självförtroendet är också 
avgörande för när, hur och om ickeheterosexuella väljer att komma ut (Spidsberg, 
2007). En del patienter berättar att de inte ville komma ut under vårdtiden eftersom de 
kände sig för sårbara på grund av sjukdom och smärta.  Men också för att de var 
beroende av personalen och inte ville riskera en sämre vård (Platzer & James, 2000). 
Andra patienter menar att det är viktigt att komma ut just för att synliggöra att 
ickeheterosexuella finns. De poängterar rätten till lika vård och lika behandling som 
heterosexuella, både för sig själva men också för sina anhöriga (Matthews et al., 2002; 
Spidsberg, 2007). Vissa patienter såg det som viktigt att vara öppen med sin sexualitet 
för att minska risken för missförstånd (Röndahl et al., 2006). 
 
Ett sätt att komma ut är enligt en manlig homosexuell patient att direkt konfrontera 
vårdgivaren och på så sätt också garantera att få fortsatt god vård (Clover, 2006). 
 

I had to talk to him about my relationship…I said – I’m gay, is this a problem for you? 
Because if it is, I can see another doctor. And he said no, it’s not, it’s fine, and he was 
great. So I always do that, because some people have predjudices, and it can be uptight 
and I think its best to say…then you know where you are. (Clover, 2006, s. 47) 

 
I Matthews et al. artikel (2002) framkommer att lesbiska som inte kom ut under 
vårdtiden upplevde en extra känslomässig påfrestning och tyngd till följd av 
hemlighetsmakerier kring sexualiteten. 
 

Negativa möten 

Patienter beskriver i flera artiklar konkreta situationer när de upplevt ett negativt 
bemötande av vårdpersonalen (Platzer & James, 2000; Sinding et al., 2004; Clover, 
2006; Spidsberg, 2007). Det var situationer då patienterna upplevde att vårdpersonalen 
inte vågade ta i patienten när det visat sig att de var ickeheterosexuella (Clover, 2006; 
Sinding et al., 2004). Det kunde också röra sig om verbala förolämpningar som i sin tur 
påverkade patientens vård och behandling. En lesbisk patient med cancer berättar att 
hon blev nekad mer smärtstillande av sin läkare.  
 

He told me that I was a dyke, therefore I should be able to tolarate pain. (Sinding et al., 
2004, s. 176). 

 
Patienter upplevde även ett ickeverbalt förakt gentemot dem. Patienterna tolkade den 
tystnad som uppstod när de kommit ut som ett förakt gentemot dem. De beskriver dessa 
situationer som hemska och med en känsla av att vara liten och sårbar. De kände sig 
förolämpade och generade. En patient berättar att hon inte heller vågade fråga mer 
angående sin vård, även om hon kände att hon skulle behöva göra det (Platzer & James, 
2000). 
 
Negativt bemötande leder till att patienterna undviker att söka vård eller att de undviker 
fortsatt vård (Clover, 2006; Sinding et al., 2004).  
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I Spidsbergs artikel (2007) påpekar patienter att de inte alltid är säkra på om det dåliga 
bemötandet har att göra med deras sexualitet eller om det faktiskt beror på att 
vårdgivaren har en dålig dag och behandlar alla patienter på liknade sätt. 
 

Förväntningar om negativa möten 

Även om det förekommer faktiska negativa möten mellan ickeheterosexuella patienter 
och vårdpersonal så förekommer det också att ickeheterosexuella uttrycker 
förväntningar om ett negativt bemötande.  
 
I Clover’s artikel (2006) framkommer att förväntningarna av ett dåligt bemötande var 
vanligare än ett faktiskt negativt bemötande. Även andra artiklar visar att 
ickeheterosexuella har förväntningar på ett dåligt bemötande från vårdpersonalen. 
Patienterna beskriver en rädsla och en oro för att få en sämre vård och ett dåligt 
bemötande (Platzer & James, 2000; Sinding et al., 2004; Röndahl et al., 2006; 
Spidsberg, 2007). Detta medför att patienter väljer vårdgivare med omsorg för att 
undvika att bli utsatta för negativt bemötande (Spidsberg, 2007). En patient berättar hur 
han resonerar kring val av vårdgivare: 
 

I would like to know in advance that it was OK to say that I’m gay…not to have to learn 
afterwards. The problem is that I’m quite happy about being out, but if it’s going to mean 
discrimination…My doctors’ waiting area is full of all sorts of leaflets and posters about 
all kind of things …so if there was a gay one then I would know the practice is likely to be 
gay friendly or at least it wouldn’t be a shock to them…that would be something… 
(Clover, 2006, s. 46) 

  

Positiva möten 

Samtidigt som artiklarna visar på negativa möten och situationer för patienterna så 
framkommer även positiva möten och hur patienterna upplevde dessa.  
 
Patienterna uttryckte tacksamhet när vårdpersonalen tog deras sexuella identitet på 
allvar. De uppskattade när vårdpersonalen visade försök till att vara öppna och 
accepterande gentemot deras sexuella identitet och även till patienternas anhöriga 
(Clover, 2006). De upplevde bemötandet som positivt om vårdpersonalen visade 
respekt, hänsyn och omtanke. Den osäkerhet som personalen kunde visa till följd av 
sexualiteten var okej enligt några patienter eftersom de upplevde att personalen blev 
mer öppna och säkrare med tiden. Men patienterna påpekade också att det blir enklare 
om vårdpersonalen direkt kan erkänna sin osäkerhet (Spidsberg, 2007). Det upplevdes 
som positivt och tryggt om det var accepterat att vara öppet ickeheterosexuell inför 
personalen (Clover, 2006). 
 
Matthews et al. (2002) visar att lesbiska som kom ut under vårdtiden inte upplevde 
någon attitydförändring hos vårdpersonalen. De upplevde även att de fick en god vård 
under behandlingen. Liknade resultat återfinns i Neville & Henricksons artikel (2006) 
där 81 % av deltagarna i studien hade erfarenheter att det var tryggt att komma ut som 
ickeheterosexuell inom vården. Patienterna anser också att vårdpersonalens attityder 
gentemot deras sexuella identitet inte påverkar den vård de får. 
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För att kunna skapa mer positiva möten inom vården mellan ickeheterosexuella och 
vårdpersonal efterfrågar patienterna i Röndahls et al. artikel (2006) mer kunskap kring 
heteronormativitet och ickeheterosexuella.  
 

…if people could meet homosexual and bisexual people so they learn that we are regular 
people – nursing staff have to learn that we are not just sexual creatures whose lives 
revolve around sex.  (Röndahl et al., 2006, s. 378) 
 

 

Vårdpersonal/vårdstudenters attityder och känslor gentemot 
ickeheterosexuella 

Attityder gentemot ickeheterosexuella 

Röndahl, Innala och Carlsson (2004a) visar i sin underökning angående vårdpersonalens 
attityder gentemot homosexuella att sjuksköterskor och undersköterskor samt 
sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter har positiva attityder gentemot 
homosexuella. I studien uttryckte 62,5 % av deltagarna positiva attityder medan 29,9 % 
uttryckte neutrala attityder, det vill säga varken negativa eller positiva attityder. Endast 
7,6 % uttryckte klart negativa attityder. Samma studie visar även att 58 % av 
informanterna hade föreställningen om att homosexualitet var medfött, och det var 
också denna grupp av informanter som var mest positivt inställda till homosexuella. 
Ungefär en tredjedel (35 %) hade föreställningen om att homosexualitet är någonting 
som kan förvärvas under livet. 
 
Ovanstående resultat skiljer sig från det som Guthrie (1999) presenterar. I artikeln 
framkommer att sjuksköterskor i studien har negativa attityder gentemot homosexuella 
patienter. De har även en stigmatiserad bild av homosexuella. Deltagarna i studien 
uttryckte att de anser att homosexuella inte alltid får adekvat vård på grund av 
vårdpersonalens negativa attityder. En sjuksköterska berättade hur hennes kollegor 
reagerade när en homosexuell patient skrevs in på avdelningen: 
 

People were saying things like ‘I’m not touching him, I’m not going near him’. I thought 
that was pretty bad , considering we’re meant to be a caring profession. (Guthrie, 1999, 
s. 319) 
 

 
Sjuksköterskorna beskriver det som en motsättning när de är skyldiga att vårda trots 
negativa attityder. För att lösa situationen valde de att inte prata om sexualitet med 
patienten. Vidare menar sjuksköterskorna att de blir generade när de vårdar 
homosexuella (Guthrie, 1999).  
 

Känslor gentemot ickeheterosexuella 

Negativa känslor visas i Röndahl, Innala och Carlssons studie (2004b) angående 
vårdpersonalen och vårdstudenters känslor gentemot homosexuella. Av 
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sjuksköterskorna och undersköterskorna i studien svarade 36 % att de skulle avstå från 
att vårda en homosexuell patient om de hade möjlighet. Motsvarande siffra för 
sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter var 9 %. Både sjuksköterskor och 
undersköterskor samt studenter i studien uttryckte homofobiska känslor, även om 
ickehomofobiska känslor och uttryck var mer vanliga. Exempel på känslor med 
homofobisk karaktär var ilska, föraktfullhet och rädsla. Deltagare i studien som hade 
annan kulturell bakgrund än svensk uttryckte mer homofobi, däremot fanns det inga 
tydliga skillnader mellan män och kvinnor angående homofobiska uttryck. Deltagarna 
fick lämna kommentarer till sina svar, hälften av deltagarna valde att göra detta. 
Majoriteten av kommentarerna var av positiv eller accepterande karaktär. Exempel på 
kommentarer med en accepterande inställning gentemot att vårda homosexuella är: 
 

All patients have the right to equal nursing care. My personal opinion/values do not 
influence my work. (Nursing staff) (Röndahl et al., 2004b, s. 23) 
 
It doesn’t matter what you really think about homosexuals, they have the same right to 
equal care as you do. (Student) (Röndahl et al., 2004b, s. 23) 

 
Bland negativa kommentarer fanns följande: 
 

I would be disgusted. You can’t care for ’something’ that you hate. (Student) (Röndahl et 
al., 2004b, s. 23) 
 
It is just morbid that they even discuss adopting children. God created man and woman 
for us. Personally, I think that if you choose to live with the same sex you are going 
against God. There are limits in life.  (Student) (Röndahl et al., 2004b, s. 23) 

 
 
 
 
DISKUSSION 

I diskussionen diskuteras metod samt resultat av artikelanalysen. 

Metoddiskussion 

Artikelsökningen tydliggjorde att det inte finns så mycket material kring det valda 
ämnesområdet. Därför valdes litteraturöversikt som metod då både kvalitativ forskning 
och kvantitativ forskning kan inkluderas i analysen. Att analysera både kvantitativa 
artiklar och kvalitativa artiklar är positivt eftersom det ger en sammansättning av 
beskrivningar som ökar förståelsen för problemet som undersökts. De sökord som 
användes vid sökningen valdes utifrån studiens syfte. Det var dock svårt att hitta rätt 
sökord på engelska eftersom flera engelska ord kan användas för att beskriva studiens 
syfte. Möjligheten finns därför att andra sökord skulle ge ytterligare träffar. Andra 
kombinationer än de jag har gjort kan också ge fler träffar. Reviewartiklar valdes bort 
eftersom de är en sekundär tolkning av andra studier. Artiklarna fick inte vara äldre än 
10 år eftersom jag ville eftersträva så ny forskning som möjligt. Detta kan ha medfört 
att viktiga artiklar har exkluderats men å andra sidan kan det vara svårt att jämföra 
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studier med en allt för lång tidsperiod mellan sig. Avgränsningen att artiklarna skulle 
vara västerländska, dvs producerade i västvärlden, valdes eftersom det finns så 
fundamentala skillnader vad gäller synen på ickeheterosexualitet runt om i världen. I 
många länder är det kriminellt att vara homosexuell. Jag ville jämföra studier där synen 
på ickeheterosexualitet är liknande den vi har i Sverige. 
 
Då det finns begränsat forskningsmaterial inom det valda ämnesområdet påverkar detta 
naturligtvis resultatet. Exempel är att fyra artiklar handlar om lesbiskas upplevelser men 
endast en artikel handlar om enbart homosexuella män. Artikelsökningen genererade 
även väldigt lite material utifrån vårdarens perspektiv och detta påverkar resultatet om 
vårdpersonalens/vårdstudenters attityder. Å andra sidan demonstrerar detta vad det 
behövs mer forskning kring. 
 
Bland de valda artiklarna finns tre artiklar av samma författare, Röndahl, Innala och 
Carlsson (2004a; 2004b; 2006). En nackdel med detta är att det inte ger samma mångfald 
som om artiklar av olika författare använts. Det kan ändå ses som positivt att ta med 
dessa artiklar då artiklarna representerar ny forskning och dessa studier är de enda som 
är genomförda i Sverige.  
 
Forsberg och Wengström (2003) menar att en risk med litteraturöversikten är att 
författaren enbart väljer artiklar som stödjer den egna ståndpunkten. Eftersom 
forskningsmaterialet är begränsat i detta fall blir den risken inte så stor, även om den 
finns. Med ett större utbud av artiklar med god kvalitet blir risken större att artiklar väljs 
som stödjer den egna ståndpunkten.  
 
Analysen har gjorts utifrån artiklarnas resultat. Artiklarna som valts har olika metoder 
och olika teoretiska utgångspunkter och därför har de också olika utgångslägen för de 
resultat de presenterar. På grund av det begränsade forskningsmaterialet hade det varit 
omöjligt att göra en analys av artiklar med liknande metoder eller liknande teoretiska 
utgångspunkter. Även detta visar på att det behövs mer forskning kring det valda 
ämnesområdet. Resultatet i denna studie kan ändå ge sjuksköterskan kunskap inför 
mötet med ickeheterosexuella patienter inom vården.  
 
Artiklarna i denna studie berör sjuksköterskan i sin profession men också fler 
personalkategorier är inblandade. Detta ses som positivt då sjuksköterskan i sitt yrke 
arbetar tillsammans med olika yrkeskategorier inom vården och alla dessa 
yrkeskategorier möter ickeheterosexuella patienter i sitt arbete. Som sjuksköterska kan 
det därför vara viktigt att skapa förståelse och kunskap om hur ickeheterosexuella 
upplever bemötandet inom vården oavsett yrkeskategori. Även vårdstudenter valdes att 
inkluderas eftersom de kommer att arbeta inom vården efter utbildningen. 

Resultatdiskussion 

En livsvärldsansats har använts för att tydliggöra hur patienten erfar sin livsvärld. Det 
har i denna studie gett en inblick i hur ickeheterosexuella patienter upplever möten med 
vårdpersonalen. Det ger en ökad förståelse för vad ickeheterosexuella upplever som 
negativt inom vården, och vad de upplever som är positivt. Livsvärldsansatsen har i 
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denna studie även inneburit att se till vårdarens perspektiv eftersom det i förlängningen 
ytterligare belyser patientens situation. En vårdrelation har dessutom två aktörer, 
patienten och vårdaren, och genom att belysa bådas perspektiv kan det ge en ökad 
förståelse för patientens situation inom vården.  
 
Queerteorin presenterar begreppet heteronormativitet som en norm som finns överallt i 
samhället. Resultatet av artikelanalysen visar att heteronormativiteten är tydlig även 
inom vården och därmed också påverkar hur ickeheterosexuella blir bemötta. Detta 
överensstämmer med det resultat Westerståhl et al. (2002) samt Röndahl (2004) 
presenterar. En viktig reflektion kring heteronormativiteten är att heterosexuella också 
kommer ut med sin sexuella identitet, men då de ingår i normen så läggs inte så stor vikt 
vid detta. Ickeheterosexuella måste däremot avgöra om det är säkert att komma ut, 
vilket patienterna också beskriver i resultatet. Mer kunskap om hur heteronormativiteten 
påverkar mötet mellan ickeheterosexuella patienter och vårdare hjälper sjuksköterskan 
att kunna sätta sig in i dessa patienters livsvärld.  
 
Det heteronormativa synsättet som vårdpersonalen ger uttryck för medför också att 
patienterna upplever att de blir osynliggjorda och inte tagna på allvar när de kommer ut 
som ickeheterosexuella. Patienterna upplever att vårdpersonalen blir obekväm och 
osäker på grund av patienternas sexuella identitet. Detta bekräftas av det resultat 
Guthrie (1999) presenterar där sjuksköterskorna beskriver att de bli generade och osäkra 
när de vårdar ickeheterosexuella och därmed också undviker att nämna eller prata om 
sexualiteten. Vårdpersonal som osynliggör och ignorerar patienten kan inte ta ett 
fullständigt ansvar för att utveckla en bra vårdrelation. Patienterna i Spidsbergs artikel 
(2007) menar att det är bättre att personalen visar sin osäkerhet och att det är okej om 
personalen är osäker eftersom de faktiskt blir säkrare med tiden. Sjuksköterskan måste 
kunna visa redan i början av vårdrelationen om hon/han är osäker. En rak och öppen 
kommunikation är viktigt istället för en hämmad kommunikation som patienter i 
Röndahl et al. (2006) artikel beskriver.    
 
Enligt Eliason (1996) vågar patienterna inte komma ut under vårdtiden på grund av 
rädsla för ett negativt bemötande. I denna uppsats framkommer fler aspekter när det 
gäller att komma ut i en vårdmiljö. En del patienter undviker att komma ut på grund av 
rädsla för ett negativt bemötande. Andra menar att det är viktigt att synliggöra att 
ickeheterosexuella finns och rätten till lika vård. Sjuksköterskan måste kunna verka för 
att det är tryggt att komma ut som ickeheterosexuell i en vårdmiljö. Men också för att 
alla patienter ska kunna vara som de är och inte behöva se det som en kamp eller ta 
ansvar för att få ett gott bemötande. Enligt Matthews et al. (2002) upplevde patienter 
som inte kom ut under sin vårdtid en extra känslomässig tyngd och börda. Detta visar 
också på att sjuksköterskan måste skapa en vårdmiljö där alla patienter känner att de kan 
vara öppna med sin sexuella identitet.  
 
De negativa möten som patienterna beskriver i resultatet är uppseendeväckande och 
exempel på dålig vård, vilket också går emot hälso- och sjukvårdslagen och 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Men vad som är intressant är 
att resultatet visar att ickeheterosexuella förväntar sig ett negativt bemötande från 
vårdpersonalen. Enligt Clover (2006) är förväntningarna om ett dåligt bemötande på 
grund av sexualiteten vanligare än ett faktiskt negativt bemötande. Detta kan förklaras 
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med att då heteronormativiteten finns överallt i samhället så måste ickeheterosexuella 
hantera heteronormativiteten även på andra platser än inom vården. Att ha fått ett 
negativt bemötande någon gång på grund av sin sexualitet, oavsett var någonstans i 
samhället, kan medföra en försiktighet med att komma ut.  Sjuksköterskan måste därför 
ha i beaktande att denna patientgrupp har förväntningar på ett negativt bemötande. 
Desto viktigare är det för sjuksköterskan att bryta dessa förväntningar.  
 
Resultatet av artikelanalysen visar också att ickeheterosexuella patienter skapar 
strategier för att garantera god vård och ett positivt bemötande. Detta på grund av rädsla 
för ett negativt bemötande vilket kan grunda sig på erfarenheter men också på 
förväntningar om ett negativt bemötande. Strategierna kan vara att inte komma ut alls, 
eller att komma ut direkt i mötet med vårdpersonalen. Att skapa strategier för att få en 
god vård, oavsett orsak, kan tolkas som att patienten tar ett stort ansvar för att 
vårdrelationen ska utvecklas på ett positivt sätt. Men ansvaret för att skapa en god 
vårdrelation som ska främja hälsa och förhindra vårdlidande ska ligga på 
vårdpersonalen. En positiv vårdrelation är enligt Dahlberg (2002) viktig för att patienten 
ska kunna uppnå hälsa. Då ickeheterosexuella har en sämre hälsa än heterosexuella 
redan innan mötet med vårdpersonalen blir de också extra sårbara. Desto viktigare är det 
att vårdrelationen blir positiv för att inte vårdlidande ska uppstå. De negativa 
erfarenheter och upplevelser som beskrivs i resultatet har inneburit ett vårdlidande för 
patienten. Lidandet har uppstått då personalen antingen verbalt eller icke-verbalt kränkt 
patienten. Ett negativt bemötande leder enligt Clover (2006) och Sinding et al. (2004) 
till att ickeheterosexuella undviker vård. Detta stämmer överens med det resultat 
Eliason (1996) presenterar. En negativ vårdrelation kan därmed påverka hälsan hos 
denna patientgrupp.  
 
I resultatet framkommer även positiva möten mellan patient och vårdare. Här blir det 
tydligt vad sjuksköterskan och annan vårdpersonal kan göra för att skapa en god 
vårdrelation. Det handlar om att visa hänsyn, respekt och omtanke. Men också att ta 
patienten på allvar när han eller hon kommer ut som ickeheterosexuell.  
 
Enligt Matthews et al. (2002) har de ickeheterosexuella patienterna upplevt att de fått 
god vård. Däremot har även dessa patienter förutsatts vara heterosexuella, något som en 
patient beskrev medförde att hon avstod från att fortsätta delta i en stödgrupp. Patienter i 
Spidsbergs artikel (2007) beskriver att det kan vara svårt att avgöra om ett dåligt 
bemötande beror på att de är ickeheterosexuella eller om vårdaren beter sig så mot alla 
patienter. Detta är en tänkvärd reflektion och därför skulle det vara givande med mer 
jämförande forskning kring hur heterosexuella och ickeheterosexuella upplever liknande 
situationer inom vården.  
   
Enligt Neville & Henrikson (2006) hade ickeheterosexuella patienter erfarenheter av att 
det var tryggt att komma ut som ickeheterosexuell. Detta resultat skiljer sig från övriga 
artiklar om patienternas upplevelser. Det kan bero på att denna artikel är den enda 
kvantitativa artikeln om ickeheterosexuellas erfarenheter av bemötande inom vården. En 
kvalitativ undersökning ger mer essens och där kan informanterna förklara mer utförligt 
om upplevelser. 
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Röndahl et al. (2004a) visar i sitt resultat att vårdpersonal har övervägande positiva 
attityder, medan Guthrie (1999) visar på negativa attityder. Det är även här en skillnad 
mellan studierna då den ena artikeln är kvantitativa och den andra är kvalitativ. 
Dessutom är den ena studien gjord i Sverige, den andra i Storbritannien, och de är fem 
år emellan dem. Det kan ha betydelse för resultatet.  
 
Vad som är anmärkningsvärt är att bland vårdpersonal skulle en tredjedel avstå från att 
vårda en homosexuell patient om möjligheten fanns (Röndahl et al. 2004b). Kanske är 
det möjligt att ha positiva attityder men att på ett känslomässigt plan känna en osäkerhet 
vilket gör att vårdpersonalen är tveksam till att vårda en ickeheterosexuell? Att 
deltagare i studien med annan kulturell bakgrund än svensk visade mer homofobi kan 
bero på att synen på sexualitet och sexuell identitet är olika i olika kulturer. Även 
medias stereotypa bild och ibland negativa framställning av ickeheterosexuella kan 
påverka vårdpersonalens inställning till att vårda denna patientgrupp.  
 
Eliason (1996) menar att vårdpersonal saknar kunskap om bemötande av 
ickeheterosexuella patienter. Vårdpersonal som i denna uppsats visade negativ 
inställning gentemot ickeheterosexuella hade förhoppningsvis bemött patienterna på ett 
bättre sätt om de hade haft mer kunskap om ickeheterosexuella patienters situation. 
Sjuksköterskan och annan vårdpersonal måste kunna se till hur de egna attityderna och 
känslorna, den egna livsvärlden, påverkar vårdrelationen. På så sätt skapas 
förutsättningar för en positiv vårdrelation mellan vårdare och patient. 
 
Denna studie ger sjuksköterskan en inblick i ickeheterosexuella patienters livsvärld. Det 
medför en ökad kunskap och förståelse för hur ickeheterosexuella upplever bemötande 
inom vården. Studien ger även en inblick i vårdpersonalens attityder och känslor 
gentemot ickeheterosexuella patienter. Utifrån denna kunskap och förståelse kan 
sjuksköterskan verka för en positiv vårdrelation vilket skapar ytterligare möjligheter för 
ickeheterosexuella patienter att uppnå hälsa. Sjuksköterskeutbildningen måste ta upp 
bemötande av ickeheterosexuella för att kunna erbjuda studenterna möjligheter att ge en 
vård på lika villkor och att skapa en positiv vårdrelation, oavsett patienternas kultur, 
klasstillhörighet, kön eller sexuella identitet.  
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Praktiska implikationer 

Resultatet ger indikationer på hur sjuksköterskan praktiskt kan tillämpa kunskapen inom 
vården.  
 

• Utgå inte från att alla patienter är heterosexuella. Den du tror är kompisen kan 
vara en partner. Om en patient berättar att han eller hon är ickeheterosexuell, ta 
då detta på allvar, men överfokusera inte.  

 
• Underlätta för patienten att komma ut. Ställ så könsneutrala frågor som möjligt. 

Fråga om patienten har en partner, istället för att fråga efter man/pojkvän om 
patienten är en kvinna eller vice versa. 

 
• Känner du dig osäker på hur du ska bemöta en ickeheterosexuell patient – visa 

det då! Var rak och ärlig. 
 

• Visa redan i väntrummet att det är okej att komma ut som ickeheterosexuell. 
Skaffa litteratur och broschyrer som vänder sig till ickeheterosexuella. 

 
• Tänk på att även om patienten är öppen med sin sexualitet för dig så kanske han 

eller hon inte är det för alla i sin omgivning. Visa respekt om det är så. Och 
fråga om du är osäker. 

 
• Skaffa dig mer kunskap om ickeheterosexualitet och heteronormativitet.  
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BILAGA 1 

Översikt av analyserad litteratur 
 
Artikel Perspektiv   

                
Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Nurses’ 
attitude towards 
lesbians and gay 
men 
Författare: 
Röndahl, G, 
Innala, S, 
Carlsson, M 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2004 
 
Studien är 
genomförd i 
Sverige 

Vårdarens 
perspektiv 
      
 
 
                         

Det finns ett samband 
mellan homofobi och 
vårdpersonalens 
bemötande. Det finns 
också ett samband 
mellan homofobia 
och föreställningen 
om vad orsaken till 
homosexualitet är, 
medfött eller 
förvärvat. 
Syftet är att 
undersöka 
sjuksköterskors 
attityder gentemot 
homosexuella 
kvinnor och män 
samt sjuksköterskors 
uppfattning om 
orsaken till 
homosexualitet. 

Kvantitativ metod 
med en 
beskrivande och 
jämförande design. 
2 grupper: 57 
sjuksköterskor och 
undersköterskor 
som hade direkt 
kontakt med 
patienter samt 165 
sskstudenter och 
uskstudenter 
svarade på en 
enkät. Statistisk 
analys av 
materialet. 

Resultatet visar att 62% 
av deltagarna uttryckte 
positiva attityder 
gentemot homosexuella. 
Sjuksköterskor var mest 
positiva medan 
undersköterskestudenter 
var minst positiva. 30% 
uttryckte varken positiva 
eller negativa attityder. 
Orsaken till 
homosexualitet sågs av de 
flesta som medfödd och 
de som uttryckte denna 
föreställning var också 
mest positiva till 
homosexualitet.   

Titel: Nurses’ 
perceptions of 
sexuality relating 
to patient care 
Författare: 
Guthrie, C. 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
Årtal: 1999 
 
Studien är 
genomförd i 
Storbritannien 

Vårdarens 
perspektiv 
 
 
 

Syftet är att studerar 
fenomenet sexualitet 
och faktorer 
relaterade till 
sexualitet utifrån 
sjuksköterskor, som 
arbetar på en akut 
kirurgisk avdelning, 
perspektiv. Syftet är 
också att försöka 
skapa en teori som 
förklarar det 
undersökta 
fenomenet samt 
undersöka hur 
sjuksköterskors 
föreställningar om 
sexualitet kan 
påverka vårdandet. 

En kvalitativ 
metod, grundat på 
grounded theory. 
Ett selektivt urval 
av sjuksköterskor 
som arbetar på en 
akut kirurgisk 
avdelning gjordes 
och 10 
sjuksköterskor 
intervjuades. 
Intervjuerna 
spelades in och 
skrevs sedan ner. 
Utifrån dessa 
intervjuer letades 
gemensamma 
teman fram vilka 
presenteras i 
resultatet. 
 
 

Resultatet visar att 
sjuksköterskor har svårt 
att hantera frågor kring 
sexualitet. Patientvården 
påverkas av 
sjuksköterskans 
föreställning kring 
fenomenet sexualitet. 
Sjuksköterskor ville inte 
diskutera sexualitet med 
patienterna. För att kunna 
hantera frågor kring 
sexualitet med patienterna 
användes olika coping 
strategier, exempelvis 
humor. Stereotypa 
föreställningar kring 
homosexuella, män och 
sjuksköterskor var 
vanliga.   
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Artikel Perspektiv   

                
Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: 
Overcoming 
barriers for older 
gay men in the use 
of health services: 
A qualitative 
study of growing 
older, sexuality 
and health. 
Författare: 
Clover, D. 
Tidskrift: 
Health Education 
Journal 
Årtal: 2006 
 
Studien är 
genomförd i 
Storbritannien 
 

Patientperspektiv 
 
 
                         

Det finns lite forskat 
kring hur äldre 
homosexuella 
upplever hälso- och 
sjukvården. 
Syftet är att 
undersöka äldre 
homosexuella mäns 
upplevelser kring 
hälsa och primärvård 
och undersöka hur 
primärvården på ett 
bättre sätt kan möta 
denna patientgrupp. 

Kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 10 
homosexuella män 
mellan 60 och 70 
år deltog i studien.  
Intervjuerna 
spelades in och 
skrevs sedan ner.  

3 teman framkom vid 
analys: att bli äldre, 
upplevelser av hälso- och 
social service samt att 
vara öppen med sin 
sexuella identitet. 
Resultatet visar att äldre 
homosexuella män är 
försiktiga vid mötet med 
hälsovården på grund av 
att de hade upplevt, eller 
hade förväntningar om en 
sämre vård och 
behandling. Äldre 
homosexuella män är inte 
alltid öppna med sin 
sexuella identitet på grund 
av rädsla för att få en 
sämre vård. 

Titel: 
Heterosexual 
assumptions in 
verbal and non-
verbal 
communication in 
nursing 
Författare: 
Röndahl, G, 
Innala, S, 
Carlsson, M 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2006 
 
Studien är 
genomförd i 
Sverige 

Patientperspektiv 
 
 
                         

Många homosexuella 
är rädda för att vara 
öppna med sin 
sexuella identitet. 
Syftet med studien är 
att beskriva 
homosexuella 
kvinnor och mäns 
upplevelser/erfarenhe
ter av slutenvård, 
både som patienter 
och som 
anhöriga/partners, 
samt vad denna grupp 
av patienter/anhöriga 
ansåg viktigt att 
poängtera kring 
vårdande och 
homosexualitet.  

Kvalitativ metod. 
17 kvinnor och 10 
män i åldrarna 23-
65 år som 
definierade sig som 
homosexuella samt 
hade erfarenhet av 
sluten vård i 
Sverige, som 
patienter och/eller 
anhöriga, 
intervjuades med 
semistrukurerade 
intervjuer. 
Snöbollsteknik för 
att få deltagare till 
studien. Data 
analyserades 
genom att först 
skapa en överblick 
av materialet och 
sedan plocka fram 
gemensamma 
teman vilka 
beskrivs i 
resultatet. 

Deltagarna i studien hade 
ofta mött personal som 
var rädda att behandla 
patienterna inkorrekta 
vilket ledde till ett osäkert 
agerande från personalen. 
Som partners till 
homosexuella patienter 
fick deltagarna mer stå ut 
med heterosexuella 
antaganden, med följd att 
man inte sågs som ”äkta” 
anhörig/partner. 
Heteronormativiteten var 
synlig i vårdandet. 
Deltagarna upplevde att 
vårdpersonalen blev ställd 
när någon avvek från 
föreställningen att alla är 
heterosexuella. 
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Artikel Perspektiv   

                
Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Nursing 
staff and nursing 
students’ emotions 
towards 
homosexual 
patients and their 
wish to refrain 
from nursing, if 
the option existed  
Författare: 
Röndahl, G., 
Innala, S., 
Carlsson, M. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science 
Årtal: 2004 
 
Studien är 
genomförd i 
Sverige 

Vårdarens 
perspektiv    
 
 
                         

Syftet med studien är 
att undersöka 
vårdpersonal och 
vårdstudenters 
känslor/uppfattning, 
med möjliga 
kopplingar till kön 
och kulturell 
bakgrund, gentemot 
homosexuella 
patienter. Syftet är 
också att undersöka 
om vårdpersonal och 
vårdstudenter skulle 
välja att avstå från att 
vårda homosexuella 
patienter om de hade 
möjlighet, och om de 
väljer att göra detta, 
hur de då uttrycker 
sitt val att avstå. 
 

Kvantitativ metod 
med en 
beskrivande och 
jämförande design. 
Inget slumpmässigt 
urval. 57 ssk/usk  
(med direkt 
patientkontakt) och 
165 ssk.stud.- och 
usk.stud. svarade 
på anonyma 
formulär med ja 
och nej frågor samt 
frågor med 
rangordningssvar 
från 1 till 4. Det 
fanns även 
möjlighet för 
deltagarna att 
lämna 
kommentarer till 
sina svar. Statistisk 
analys av data samt 
kategorisering av 
kommentarerna. 

Både vårdpersonal och 
vårdstudenter uttryckte 
homofobiska känslor. 
Deltagare med annan 
kulturell bakgrund än 
svensk uttryckte mer 
homofobi, men det fanns 
inga tydliga skillnader 
mellan män och kvinnor 
och homofobi. Bland 
vårdpersonalen skulle 
36% avstå från att vårda 
homosexuella om 
möjligheten fanns, 
motsvarade 9% bland 
vårdstudenterna. 

Titel: A 
qualitative 
exploration of the 
experiences of 
lesbian and 
heterosexual 
patients with 
breast cancer 
Författare: 
Matthews, A., 
Peterman, A., 
Delaney, P., 
Menard, L., 
Brandenburg, D. 
Tidskrift: 
Oncology Nursing 
Forum
Årtal: 2002 
 
Studien är 
genomförd i USA 

Patientperspektiv 
      
 
 
                         

Studier visar att 
lesbiska möter mer 
svårigheter vid en 
cancerdiagnos bland 
annat på grund av 
diskriminering inom 
hälso- och sjukvård. 
Syftet är att 
undersöka likheter 
och skillnader 
gällande upplevelser 
av cancer, medicinsk 
behandling samt 
livskvalitet mellan 
lesbiska och 
heterosexuella som 
har haft bröstcancer. 

Kvalitativ metod. 7 
focus groups med 
totalt 41 deltagare, 
kvinnor över 18 år 
som hade haft och 
fått behandling för 
bröstcancer de 
senaste 5 åren. 4 av 
grupperna bestod 
av heterosexuella 
kvinnor (n=28), 3 
grupper av 
homosexuella 
kvinnor (n=13). 
Diskussionerna 
spelades in och 
skrevs sedan ner. 
Data analyserades 
genom att leta fram 
teman i det som 
framkom under 
diskussionerna.  

Resultatet visar på 
likheter i livskvalitet 
mellan de heterosexuella 
kvinnorna och de 
homosexuella kvinnorna. 
Skillnader var att de 
homosexuella kvinnorna 
upplevde mer stress kring 
diagnosen och upplevde 
sig mindre nöjda med den 
vård/behandling de fått 
från läkare. De var också 
mindre nöjda med 
möjligheten att få 
emotionellt stöd under sin 
sjukdomsperiod.  
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Titel:Perceptions 
of lesbian, gay and 
bisexual people of 
primary healthcare 
services 
Författare: 
Neville, S., 
Henrickson, M. 
Tidskrift: 
Journal of 
Avdvanced 
Nursing  
Årtal: 2006 
 
Studien är 
genomförd i New 
Zeeland  

Patientperspektiv 
 
 
                         

Många homo- och 
bisexuella är rädda 
för negativ respons 
om de väljer att vara 
öppna inom vården.  
Syftet är att 
undersöka 
homosexuella män 
och kvinnor samt 
bisexuellas 
föreställningar kring 
öppenhet vad gäller  
sexualitet i mötet 
med primärvården. 

Kvantitativ metod. 
2269 homosexuella 
kvinnor och män 
samt bisexuella 
svarade på en 
enkät. Statistisk 
analys av data  

Fler kvinnor än män var 
öppna med sin sexuella 
identitet inom 
primärvården. 74 % av 
deltagarna svarade att 
vårdpersonalen utgår från 
att de är heterosexuella. 
Fler kvinnor än män 
menade att läkarens 
attityder gentemot icke 
heterosexualitet var av 
stor betydelse vid val av 
distriktsläkare. 81 % av 
deltagarna hade 
erfarenheter att det var 
tryggt att komma ut som 
ickeheterosexuell inom 
vården. De flesta 
patienterna ansåg att 
vårdpersonalens attityder 
gentemot deras sexuella 
identitet inte påverkade 
den vård de fick. 

Titel: Lesbians’ 
experiences of 
health care 
Författare: 
Platzer, H.,  
James, T. 
Tidskrift: NT 
Research  
Årtal: 2000  
 
Studien är 
genomförd i 
Storbritannien 

Patientperspektiv   
 
 
                         

Det finns ingen 
tidigare forskning 
gjord i UK 
beträffande lesbiskas 
upplevelser av vård.   
Syftet är att 
undersöka lesbiskas 
upplevelser av vård i 
UK.  

Kvalitativ metod 
med datainsamling 
från focus groups 
och individuella 
intervjuer. 35 
lesbiska mellan 16 
och 74 år deltog. 
23 individuella 
semistrukturerade 
intervjuer gjordes 
och de resterande 
12 deltagarna var 
med i focus groups. 
Intervjuerna och 
diskussionerna 
spelades in och 
skrevs sedan ner. 
Data analyseras 
genom att leta fram 
teman i det som 
framkommit under 
diskussionerna/ 
intervjuerna.   

Deltagarna i studien 
upplever att 
sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal undviker att 
se till vad dessa patienter 
behöver och gör 
heterosexuella antaganden 
vilket gör det svårare för 
patienten att vara öppen 
med sin sexualitet. 
Deltagarna i studien 
upplevde också att 
sjuksköterskor kan 
uppträda på ett dömande 
och förolämpande sätt.  
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Problem och 
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Titel: 
Homophobia and 
heterosexism in 
cancer care: The 
eperiences of 
lesbians 
Författare: 
Sinding, C., 
Barnoff, L., 
Grassau, P. 
Tidskrift: 
Canadian Journal 
of Nursing 
Research 
Årtal: 2004  
 
Studien är 
genomförd i 
Canada 

Patientperspektiv  
 
 
                         

Lesbiska och 
bisexuella har en 
ökad risk att få 
bröstcancer på grund 
av sämre hälsa. 
Tidigare studier visar 
att lesbiska är mindre 
nöjda med vård och 
behandling än 
heterosexuella 
kvinnor. Det finns få 
studier kring 
lesbiskas upplevelser 
av cancer och 
cancervård. Syftet är 
att undersöka 
lesbiskas upplevelser 
av cancer och 
cancervård. 

Kvalitativ metod. 
26 lesbiska med 
cancerdiagnos 
intervjuades. 
Intervjuerna 
spelades in och 
skrevs sedan ner. 
Utifrån 
intervjuerna letades 
teman fram som 
beskrivs i 
resultatet. 

Homofobi och 
heterosexism inom vården 
påverkar lesbiska 
cancerpatienters 
upplevelser av vård och 
vårdande. Deltagarna i 
studien upplevde både 
negativa och positiva 
möten med 
vårdpersonalen Det fanns 
en rädsla bland deltagarna 
för homofobi om de valde 
att vara öppna. Många 
deltagare valda att inte 
vara öppna, medan andra 
ville vara det för att kunna 
få rätt vård.  Deltagarna 
utryckte tacksamhet om 
de fått ett gott 
bemötande/respons från 
vårdpersonalen när de 
varit öppna med sin 
sexuella identitet. 

Titel:Vulnerable 
and strong – 
lesbian women 
encountering 
maternity care 
Författare: 
Spidsberg, B. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2007 
 
Studien är 
genomförd i 
Norge 

Patientperspektiv   
 
 
                         

Tidigare studier visar 
att lesbiska som är 
öppna med sin 
sexuella identitet blir 
utsatta för homofobi, 
fördomar och 
diskriminering inom 
mödravården.  Syftet 
med studien är att 
beskriva lesbiskas 
upplevelser av 
mödravården.  

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk 
och hermeneutisk 
inriktning. 6 
lesbiska par, som 
alla hade skaffat 
barn genom 
donation, 
intervjuades. 
Intervjuerna 
spelades in och 
skrevs sedan ner. 
Utifrån 
intervjuerna letades 
teman fram vilka 
presenteras i 
resultatet.   

Genom att vara öppna 
med sin sexualitet 
upplevde de lesbiska en 
över- eller 
underfokusering på sin 
sexuella identitet. De 
upplevde att de vara 
tvungna att vara öppna 
men samtidigt att de inte 
skulle vara för 
påträngande med detta. 
De upplevde båda bra och 
dålig vård/bemötande 
men kunde inte avgöra 
om dåligt bemötande 
berodde på deras sexuella 
identitet. Vårdpersonalen 
blev osäkra i mötet på 
grund av patienternas 
sexualitet.  
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