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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Litteraturgenomgången visar att samhället genomsyras av heteronormativitet. 

Kunskapsbrister finns i utbildningarna inom sjukvården och i den kliniska verksamheten om 

möten med HBTQ- personer. En kunskapslucka kan identifieras om hur möten skapas mellan 

sjuksköterskor och HBTQ- personer på en akutmottagning. Syfte: Studiens syfte var att 

beskriva hur legitimerade sjuksköterskor på en akutmottagning möter HBTQ- personer. 

Metod: Deskriptiv empirisk studie med kvalitativ ansats, interaktiva samtalsintervjuer med sex 

legitimerade sjuksköterskor genomfördes och analyserades med modifierad innehållsanalys, 

editing analysis style. Resultat: Ur analysen utkristalliserades fyra kategorier: spirande 

genuserfarenhet, en krävande men öppen arbetsmiljö, tvetydig relation och god och värdig vård. 

Slutsats: Analysfynden från interaktiva samtalsintervjuer med sex legitimerade sjuksköterskor 

på en akutmottagning förklarades med begrepp ur queerteorin. Trots att den spirande 

genuserfarenheten hämmas av den förhärskande heteronormativiteten och kunskapsbristen om 

kön, genus och sexualitet bidrar till tvetydigheten hos sjuksköterskorna på akutmottagningen, 

skapas det, även under rådande förutsättningar, möten inom vilka HBTQ- personer ges en god 

och värdig vård. Nyckelord: heteronormativitet, HBTQ, möten, sjuksköterskor, 

akutmottagning. 



 

 

SUMMARY 

Background: The literature review shows that society is permeated by heteronormativity. 

Knowledge gaps in education programs in health care and in clinical practice concerning 

encounters with LGBTQ people. A knowledge gap can be identified on how encounters are 

created between nurses and LGBTQ people in an emergency department. Aim: The aim of this 

study was to describe how registered nurses in a hospital emergency department encounter 

LGBTQ- people. Method: Descriptive empirical study with qualitative approach, interactive 

conversation interviews with six registered nurses was conducted and analyzed with modified 

content analysis, editing analysis style. Results: From the analysis emerged four categories: 

emerging gender experience, a demanding but open work environment, the ambivalent pair and 

good and dignified care. Conclusion: The findings from interactive conversation interviews 

with six registered nurses in an emergency department were explained with concepts of queer 

theory. Despite the emerging gender experience is hampered by the dominant heteronormativity 

and lack of knowledge concerning sex, gender and sexuality contributes to the ambiguity of the 

nurses in the emergency department, even under present conditions, encounters are created with 

LGBTQ people, in which they are given a good and dignified care. Keywords: 

heteronormativity, LGBTQ, encounter, nurses, emergency department. 



 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ....................................................................................................... 1 

BAKGRUND ....................................................................................................... 2 

Aktuellt kunskapsläge .................................................................................. 2 

Teoretisk referensram - Queerteori .............................................................. 5 

PROBLEMFORMULERING ............................................................................. 7 

Beskrivning av begrepp................................................................................ 7 

SYFTE ................................................................................................................. 7 

METOD ............................................................................................................... 8 

Design ........................................................................................................... 8 

Urval ............................................................................................................. 8 

Datainsamlingsmetod ................................................................................... 8 

Dataanalys .................................................................................................... 8 

ETISKA ASPEKTER.......................................................................................... 9 

RESULTAT ....................................................................................................... 10 

Spirande genuserfarenhet ........................................................................... 10 

Krävande men öppen arbetsmiljö .............................................................. 12 

Tvetydig relation ........................................................................................ 13 

God och värdig vård ................................................................................... 15 

DISKUSSION.................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ......................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ...................................................................................... 18 

Slutsats ........................................................................................................ 20 

Klinisk betydelse ........................................................................................ 20 

Förslag på vidare forskning och utveckling .............................................. 20 

REFERENSER .................................................................................................. 21 

BILAGOR ..............................................................................................................  

Bilaga I............................................................................................................  

Bilaga II ..........................................................................................................  

Bilaga III .........................................................................................................  



 

1 

INLEDNING 

Vårdens filosofi är att alla individer har rätt till vård på lika villkor oavsett socioekonomisk 

status, etnicitet, könsuttryck och sexuell tillhörighet. Trots detta läser vi i tidningsartiklar, ser på 

nyheterna och upplever själva i vården att så inte alltid är fallet. Dagligen förekommer det att 

sjuksköterskor i mötet med patienterna per automatik antar att patienterna är heterosexuella. Ett 

exempel på detta var när en man kom in till en akutmottagning tillsammans med en kvinna och 

personalen direkt antog att kvinnan var mannens fru. Då mannen var homosexuell, och kvinnan 

var en vän, blev det fel. I dagens mångfacetterade samhälle, där bland annat homo-, bi-, trans- 

och queer- personer [HBTQ- personer] utgör en del, möter sjuksköterskan många olika 

människor. Hälso- och sjukvården utgår idag från ett patientcentrerat perspektiv där 

sjuksköterskan behöver anpassa sig i mötet med varje unik individ. Detta blir särskilt tydligt på 

en akutmottagning där möten med patienter är korta och i de fall det inte blir bra finns det få 

eller inga möjligheter att rätta till det. Ett intresse väcktes, vilket samtidigt gav motivet till 

denna undersökning om hur sjuksköterskor förhåller sig till HBTQ- personer på en 

akutmottagning. 

 



 

2 

 

BAKGRUND 

Aktuellt kunskapsläge  

Heteronormativiteten finns överallt i samhället och är det som gör att heterosexualiteten anses 

vara det självklara (Bildt & Robertsson, 2004; Kulick, 2004). Det heteronormativa tankesättet 

innebär att samhället är uppbyggt på parrelationer mellan man och kvinna som skapar en 

kärnfamilj, allt utöver detta anses vara onormalt (Ambjörnsson, 2006; Dahl, 2005). 

Heteronormativitet påverkar inte bara homo-, bi- och transpersoner [HBT- personer] utan hela 

samhället, det är en social norm som inverkar på kommunikation och bemötanden (Röndahl, 

2010). Röndahl (2005) skriver att homosexuella har under lång tid levt med skulden att 

homosexualitet är en avvikelse från normen och därmed ett problem. Detta kan förklara varför 

homosexuella är rädda för att öppet berätta om sin sexuella läggning, då det kan leda till social 

isolering. Enligt en folkhälsorapport (Statens Folkhälsoinstitut [FHI], 2005) kan det antas att 

heteronormativitet, osynliggörande och samhällets bristande observans, är bakomliggande 

orsaker till diskriminering av HBT- personer.  Bildt och Robertsson (2004) menar att 

heterosexuella och homo- och bisexuella inte är jämställda eftersom homo- och bisexuella anses 

vara ”avvikande”. Vilket kan leda till att homosexuella inte vågar svara på frågan om de blivit 

diskriminerade. I rapporten från FHI (2005) om homo- och bisexuellas hälsa svarade, en 

tredjedel av deltagarna, 40 000 personer sammanlagt, att de upplevde att de blivit 

diskriminerade på grund av sin sexuella läggning det året enkätundersökningen genomfördes. 

Taylor och Peter (2011) beskriver i en studie att risken att utsättas för trakasserier ökar ju mer 

personen inte passar in i heteronormen. Enligt Röndahl (2005) har våldet mot homosexuella i 

Sverige ökat, vilket styrks av rapporten från FHI (2005). I rapporten framkommer även att 

HBT- personer uppsöker vård oftare än övriga befolkningen (FHI, 2005).  

 

Röndahl (2005) beskriver i sin avhandling ett flertal omvårdnadssituationer där sjuksköterskor 

utan reflektion antagit att patienten var heterosexuell även om så inte var fallet, vilket även 

styrks av Röndahl, Innala och Carlsson (2006). Westerståhl (2004) menar att heterosexuallitet 

oftast tas förgivet och att heteronormativiteten påverkar den medicinska tanketraditionen samt 

utbildningen. Enligt Röndahl et al. (2006) hade patienterna drabbats av den rådande 

heteronormativiteten redan i väntrummet. De möttes av informationsmaterial, broschyrer och 

inskrivningsformulär där bland annat civilstatus efterfrågas. Dessa är inte anpassade för 

homosexuella personer, vilket gäller även själva inskrivningssamtalet. Heteronormativiteten, 
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som ofta är omedveten hos sjuksköterskorna, kan leda till att homosexuella personer avhåller 

sig från att berätta om sin sexuella läggning och kan försvåra fortsatt kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska. Neville och Henrickson (2009) menar att sjuksköterskor i mötet med 

homo- och bisexuella patienter inte bör göra antagande om hur de lever sitt liv. Röndahl (2005) 

visade i sitt avhandlingsarbete att heteronormativt språk och beteende kunde upplevas som 

okänsligt, förolämpande och förnedrande. Enligt FHI (2005) kan det leda till osynliggörande, 

kränkningar, missförstånd och att patienten, trots behov av vård, undviker att uppsöka 

vårdinstitutioner. Vinthagen (2007) menar att patienter som söker vård är utelämnade och 

befinner sig i ett underläge, vilket ger vårdgivarna ett övertag. Hughes (2009) beskriver, i en 

australiensisk studie, äldre HBT- personers oro för att bli diskriminerade när de behöver vård 

(ibid.). Omvårdnadssystemet beskrivs av homosexuella som konservativt och heteronormativt, 

vilket är en spegling av samhällets syn på homosexuella menar Röndahl (2005) i sin studie.  

  

Så länge som homosexuella patienter och deras partner förblir osynliga i vården, kommer ingen 

förändring att ske om inte sjuksköterskeprofessionen ges förutsättningar att ta ansvar för det 

(Röndahl, 2005). Om fler homosexuella sjuksköterskor öppet berättar om sin sexuella läggning 

på sin arbetsplats, skapas förutsättningar för att på ett naturligt sätt kommunicera med 

homosexuella om hur deras vardag ser ut (ibid.). Enligt Röndahl et al. (2006) framkom det från 

patienterna att det ibland uppstod missförstånd då heterosexuella sjuksköterskor upplevdes som 

rädda för att kränka patienten genom att använda ”fel” ord vid samtal. Kommunikationen kan 

hämmas genom att både sjuksköterskan och patienten upplever osäkerhet om sjuksköterskan 

uppvisar en rädsla inför risken att behandla patienten på ett inkorrekt sätt (ibid.). 

 

Enligt Röndahl, Innala och Carlsson (2004a) har sjuksköterskors attityd mot homosexuella 

förbättrats men fortfarande finns brister. Röndahl, Innala och Carlsson (2004b) redovisar i en 

studie från samma år, att drygt en tredjedel av sjuksköterskorna och undersköterskorna, om 

möjligheten fanns, skulle de avstå från att vårda homosexuella patienter. Burch (2008) visar i 

sin studie att det hos hälso- och sjukvårdspersonal finns negativa attityder mot HBT- personer. 

Enligt Kelley, Chou, Dibble och Robertson (2008) har homofobiskt synsätt och fördomar 

negativ påverkan för HBT- patienter. Travers et al. (2010) visar att homofobi hos vårdpersonal 

kan utgöra ett hinder för att kunna ge HBT- patienter adekvat sjukvård. I avhandlingen av 

Röndahl (2005) beskrivs att homosexuella sjuksköterskor kände en lättnad efter att ha fått en 

positiv reaktion från medarbetarna istället för den negativa reaktionen de väntat sig. Enligt 

Röndahl beskriver de homosexuella sjuksköterskorna en konstant rädsla för att bli 
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särbehandlade eller uteslutna från social gemenskap. Den vanligaste skyddsmetoden var att 

undvika att nämna sin sexuella läggning (ibid.). 

  

Sjuksköterskestudenter uppvisade sämre HBT- kunskaper kopplade till vårdarbete än 

läkarstudenter i en studie (Röndahl, 2009). Röndahl (2011) beskriver i sin artikel att enda 

tillfället sjukvårdutbildningen tog upp homosexuella män var i samband med undervisning om 

sexuellt överförbara infektioner som HIV och hepatit C, lesbiska kvinnor togs endast upp i 

samband med information om möjlighet för lesbiska par att genomgå insemination då det skett 

en lagändring. Enligt Röndahl önskade studenterna i artikeln att HBT- perspektivet skulle 

integreras som en naturlig del av utbildningen då heteronormativiteten genomsyrar i nuläget. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen uttryckte studenter som själva tillhör gruppen 

HBT en viss rädsla för sociala situationer, under till exempel raster, då familjeförhållanden och 

relationer ofta diskuterades. Sanchez, N.F., Rabatin, Sanchez, J.P., Hubbard och Kalet (2006) 

redovisar i sin studie att läkarstudenter som kom i kontakt med HBT- personer under sin 

utbildning visade större kunskap om, och hade en ökad förståelse för, den patientgruppens 

livssituationer och problem. Attityderna till HBT- personer var mer positiva hos studenterna 

som hade kontakt med denna patientgrupp. Sanchez, N.F. et al. beskriver i sin studie om genus i 

utbildningsplanen för en amerikansk läkarutbildning, att HBT- perspektiv saknades helt i den 

rådande utbildningsplanen. Kelley et al. (2008) bekräftar, i en amerikansk studie, att HBT- 

perspektiv i utbildningsplanen ökar förutsättningarna att kunna bemöta HBT- patienter på ett 

bra sätt. Från svenskt material redovisar Röndahl (2011) att sjuksköterske- och läkarstudenter i 

sin kliniska utbildning saknade diskussioner om människors sexuella tillhörighet. Gruppen 

HBT- personer upplevdes av studenterna som osynliggjorda och svåra att bemöta, på grund av 

fördomar och rädsla grundade på okunskap. I studien saknade studenterna HBT- personer i 

patientfallen under utbildningen och efterlyste utbildning i de specifika hälsoproblem som finns 

bland gruppen HBT- personer. Kelley et al. (2008) visar i en studie av en läkarutbildning i USA 

att om kursplaner, fallbeskrivningar och patientpaneler innehåller inslag av HBT- frågor, så 

ökar läkarstudenternas förståelse och kunskap om denna patientgrupp.  

 

Eliason, Dejoseph, Dibble, Deevey och Chinn (2011) visar på ett utbildningsbehov både för 

sjukvårdspersonal och för allmänheten i HBTQ- frågor i USA. Röndahl, Innala och Carlsson 

(2007) anser att diskriminering riktlinjer behöver utökas i Sverige vilket styrks av Eliason et al. 

(2011) som redovisar ett behov av riktlinjer mot diskriminering på en lokal såväl som en 

nationell nivå i USA. I rapporten från FHI (2005) visas att HBT- personer ofta är osynliga inom 
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hälso- och sjukvården. Röndahl (2005) redovisar att sjuksköterskor har behov av kunskap om 

samkönade familjer och relationer, vilket kan leda till bättre förståelse och kunskap om 

homosexuella patienters liv. Vidare menar Röndahl att det är viktigt att sjuksköterskor får träffa 

och samtala med homosexuella på ett naturligt sätt samt bli medvetna om vilken norm de 

kommunicerar när de interagerar. Röndahl et al. (2006) redovisar i en studie vissa förslag om 

hur sjuksköterskor bör bemöta homosexuella patienter och deras partner, till exempel inte utgå 

från heteronormen och använda genusneutrala frågor rörande familjeförhållanden. Rapporten av 

FHI (2005) visar att ansvaret ligger hos landsting och kommuner att beakta behovet av att 

utbilda vårdpersonalen i ett ickeheteronormativt bemötande, för att förhindra kränkningar och 

sämre vårdande för HBT- patienter. Det finns i dagsläget brister i hur verksamheterna säkrar att 

vårdkvaliteten inte påverkas av patienternas sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck 

(ibid.). 

Teoretisk referensram - Queerteori 

Enligt Kulick (2004) vill queerteorin belysa rådande normer, för att kunna förändra 

samhällssituationer, relationer och föreställningar. Vidare menar Kulick att queerteorin inte är 

en utpräglad teori, då det inte finns klara avgränsningar för den. Ambjörnsson (2006) skriver att 

queerteorin är ett samlingsnamn för flera olika kritiskt granskande perspektiv på sexualitet och 

normalitet. Queerteorin avser inte att jämställa heterosexuella och homosexuella utan att 

undanröja uppdelningen, att det ena är det normala och det andra onormala. Detta ger 

människor verktyg att ifrågasätta det som samhället tar för givet vad gäller genus, sexualitet och 

olika former av normalitet (ibid.). Ibland anklagas queerteorin för att vara anti-heterosexuell 

men den avser inte avveckla heterosexualiteten. Queerteorin avfärdar och ifrågasätter inte 

heterosexuella handlingar utan ifrågasätter heteronormativiteten (Kulick, 2004). 

 

Heteronormativitet är enligt Butler (2005) ett antagande om att alla är heterosexuella och att det 

är det naturliga sättet att leva på och allt annat är avvikande. Heteronormativiteten är den 

hegemoniska norm som råder i samhället. Enligt Rosenberg (2002) är queerteorins mest 

användbara och centrala teoretiska ansats kritiken av heteronormativiteten.  

 

Berg och Wickman (2010) skriver att det mest centrala i queerteorin utgörs av att faktorerna 

kön, genus, sexuellt begär och relationerna mellan dessa skall analyseras kritiskt. Enligt Berg 

och Wickman beskriver inte heterosexualitet och homosexualitet hur människor ska vara eller 

bete sig, utan det är själva begreppen som skapar föreställningen om hur människor ska vara 

och bete sig. Enligt Butler (2005) är kön och genus inget människan är, utan något som hon gör. 
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Människan föds inte som man eller kvinna utan görs till detta. Vidare menar Butler att det är en 

heteronorm definition av kvinna och man, där begreppet kvinna likställs som kvinnligt och 

feminin och begreppet man likställs som manligt och maskulin. 

 

Enligt Butler (2005) är relationer en del av vad som upprätthåller heteronormativiteten i 

samhället och gör att heterosexualiteten anses vara det ”normala” och omfattar alla. Enligt Berg 

och Wickman (2010) är queerteorin intresserad av att resonera kring relationerna mellan 

individ, handling, social och begreppslig styrning (ibid.). Olika relationer mellan män och 

kvinnor är inte beroende av heterosexualiteten för att finnas till (Kulick, 2004).  

 

Begreppen heteronormativitet, kön, genus och sexualitet samt relationer ur denna teori användes 

för att förklara analysfynden i diskussionskapitlet. 
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PROBLEMFORMULERING 

Litteraturgenomgången visar att samhället genomsyras av heteronormativitet. Kunskapsbrister 

finns i utbildningarna inom sjukvården och i den kliniska verksamheten om möten med HBTQ- 

personer. En kunskapslucka kan identifieras om hur möten skapas mellan sjuksköterskor och 

HBTQ- personer på en akutmottagning. 

Beskrivning av begrepp 

I denna studie används en svensk definition av HBTQ enligt Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners rättigheter [RFSL] (u.å.). Homosexualitet är en sexuell läggning 

där personen är känslomässigt och sexuellt intresserad av personer av samma kön. Bisexualitet 

är en sexuell läggning där personen är känslomässigt och sexuellt intresserad av både män och 

kvinnor. I begreppet transpersoner samlas bland annat transvestiter, intergender och 

transsexuella personer det vill säga personer som alltid eller periodvis har en könsidentitet och 

könsuttryck som skiljer sig från den normen som tillhör det kön som personen fötts med. Queer 

kan vara en sexuell läggning eller könsidentitet, där personen strävar efter att inte låta normer 

begränsa dennes liv (ibid.). 

SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva hur legitimerade sjuksköterskor på en akutmottagning möter 

HBTQ- personer. 
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METOD 

Design 

Studien har en deskriptiv empirisk design med kvalitativ ansats, enligt Polit och Beck (2010). 

Urval 

I studien inkluderades sex legitimerade sjuksköterskor, varav fyra kvinnor och två män, med 

minst ett års arbetserfarenhet på en akutmottagning. Sjuksköterskorna inom akut och 

traumavården har haft möjlighet att möta ett stort antal patienter. Sjuksköterskorna valdes ut 

genom bekvämlighetsurval, som Bryman (2011) beskriver, med hjälp av informanternas 

arbetsledare. 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna var interaktiva samtalsintervjuer, inspirerade av Kvale och Brinkmann (2009) och 

utgick ifrån en fallbeskrivning, baserad på ett autentiskt fall, och en intervjuguide (bilaga I). 

Intervjuerna hölls på senhösten 2011, på en akutmottagning på ett universitetssjukhus i Sverige, 

eftersom akutmottagningar på sjukhus av denna typ har ett stort antal besök dagligen. 

Intervjuerna utfördes under informanternas arbetstid och på deras arbetsplats. Med avsikt att 

minimera risken för störande avbrott och bakgrundsljud genomfördes samtalsintervjuerna i en 

lugn och avskild miljö, vilket Josephson (2008) rekommenderar. De interaktiva 

samtalsintervjuerna spelades in med bandspelare och transkriberades ordagrant direkt efter 

intervjutillfällena av författarna till studien, som beskrivs av Bryman (2011). Detta resulterade i 

47 A4-sidor text. Inspelningarna och transkriptionerna förvaras i låst utrymme och hålls 

oåtkomligt för obehöriga, enligt beskrivning av Vetenskapsrådet (2011). 

Dataanalys 

Analysen har utförts med modifierad kvalitativ innehållsanalys, editing analysis style, enligt 

Malterud (2009). Analysen har genomförts i fyra steg.  

1. Insamlade data studerades in i sin helhet.  

2. Meningsbärande enheter identifierades ur 34 A4-sidor text enligt studiens syfte och 

skrevs ut på 393 forskningskort för fortsatt analys. 

3. Meningsbärande enheterna på forskningskorten grupperades efter innebördernas 

likheter, vilket ledde till elva subkategorier.  

4. Subkategorierna sammanfördes till fyra kategorier, det vill säga analysens fynd (tabell 

I.)
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ETISKA ASPEKTER 

Författarna till studien är medvetna om problematiken som kan uppstå vid klassificeringar, 

såsom att benämna en ickehomogen grupp människor som HBTQ- personer. Då begreppet är 

vedertaget, används av personer som själva identifierar sig till denna grupp samt att det i 

dagsläget saknas ett bättre begrepp, har författarna till studien gjort ett medvetet val i denna 

studie med förhoppningen att inte kränka någon individ. 

 

Studien har godkänts av verksamhetschefen för den aktuella akutmottagningen (Pilhammar 

Andersson, 2008; bilaga II). Undertecknat informerat samtycke inhämtades från samtliga 

informanter (bilaga III). Informanterna i studien fick ett informationsbrev innan genomförandet 

av intervjuerna och försäkrades i brevet om frivillighet, konfidentialitet och att deltagandet 

kunde avbrytas när som helst under studiens genomförande fram till studiens publicering. 

Studien genomfördes med strävan efter god forskningsetik: inga data eller resultat har 

fabricerats, förvanskats, tillrättalagts eller plagierats (Vetenskapsrådet, 2011). Citat av enskilda 

informanter publicerade i resultatkapitlet är numrerade efter randomisering och är således utan 

inbördes ordning. Studien förväntades medföra obetydliga risker för deltagarna. Ämnet HBTQ 

kan anses vara känsligt och i det fall någon deltagare upplevde obehag skulle författarna till 

studien tillse att deltagaren hänvisades till adekvat professionell hjälp om behovet skulle ha 

uppstått. Detta skulle ske med hjälp av deltagarens arbetsledare eller motsvarande. 
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RESULTAT 

Studiens analysfynd presenteras här under med de meningsbärande enheter, subkategorier och 

kategorier som utkristalliserades under analysen. 

 

Tabell I. Analys från meningsbärande enhet till subkategori vidare till kategori. 

Menings 

bärande 

enhet 

/Antal 

Subkategori Kategori 

30 

61 

Genusinsikt 

Erfarenhetsresonemang 

Spirande genuserfarenhet  

46 

48 

Tillit till arbetsmiljön som källa till utveckling  

Tuff arbetsgemenskap 

Krävande men öppen arbetsmiljö 

51 

22 

27 

Vara på sin vakt  

Identitetskris 

Social tillhörighet 

Tvetydig relation 

13 

44 

27 

24 

Den värdiga patienten  

Lika vård 

Bli sedd som den man är 

Bejaka patientens integritet 

God och värdig vård 

 

Spirande genuserfarenhet 

Denna kategori är baserad på subkategorierna som beskriver hur sjuksköterskornas genusinsikt 

och erfarenhetsresonemang påverkar mötet med HBTQ- personer. 

 

I de bearbetade data framkommer att sjuksköterskorna anser att normen i samhället har 

förändrats i riktning mot det bättre för HBTQ- personer. Analysen visar att ämnet HBTQ 

upplevs som intressant, spännande och viktigt att belysa. Kunskapsnivån om ämnet varierade:  
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Jag vet att det finns massa undergrupper. (Informant 6) 

Är det en miljöpåverkan som gör att människor ändras i generna. (Informant 4) 

 

Analysen visar att sjuksköterskorna upplevde sig själva som öppna i sinnet inför patientmötet. 

Samtidigt framkommer det i analysen att sjuksköterskorna har svårt att föreställa sig att det kan 

vara en kvinna som är den som misshandlar i en relation då de har mer erfarenhet av att män 

misshandlar. Det framkommer i de bearbetade data att sjuksköterskorna anser att det är svårt att 

förstå samkönade relationer, speciellt våld i samkönade relationer. Vilket beskrivs i följande 

citat: 

 

Det är ju bara att gå därifrån, vuxna karl. (Informant 5) 

 

Analysen visar att sjuksköterskorna anser att medvetenheten har ökat om att våld förekommer i 

samkönade relationer. Sjuksköterskorna menade att det inte var något märkvärdigt eller 

avvikande med HBTQ- personer enligt analysen. Det framkommer att sjuksköterskorna inte 

känner något obehag inför mötet med denna grupp samtidigt som de uttryckte svårigheter och 

att det har blivit fel i tidigare möten:  

 

Men visst har man klampat i klaveret många gånger. (Informant 6) 

Jag har flera gånger gjort bort mig. (Informant 1) 

 

Analysen visar att sjuksköterskorna anser att det ligger i yrket att agera professionellt och 

neutralt, och att fördomar kan ändras genom resonemang och erfarenheter. Det finns personliga 

föreställningar bland informanterna:  

 

Ja det är ju två av samma kön som går och omslingrar sig varandra. [---] Kärnfamiljen 

finns ju i alla fall inte idag. (Informant 4) 

 

Analysen visar på att de sjuksköterskor som har erfarenheter av HBTQ- personer från 

privatlivet anser att det underlättade mötet och ökade förståelsen för denna grupp. Det 

framkommer att sjuksköterskorna anser att det kan vara svårt att möta HBTQ- personer på 

akutmottagningen då sjuksköterskorna är ovana vid detta. Analysen visar på att det finns en 

medvetenhet hos sjuksköterskorna att de flesta möten med HBTQ- personer sker omedvetet då 

sjuksköterskan helt enkelt inte vet om personens sexuella tillhörighet: 



 

12 

 

Så syns det ju inte på personen. (Informant 3) 

Man kan vara helt omedveten om det. (Informant 6) 

 

Krävande men öppen arbetsmiljö 

Denna kategori är baserad på subkategorierna som beskriver sjuksköterskornas tillit till 

arbetsmiljön som källa till utveckling och tuff arbetsgemenskap. 

 

De bearbetade data visar på att rådande klimat kan vara krävande inom akutsjukvården. 

Kvinnliga sjuksköterskor känner sig säkrare när det är manliga sjuksköterskor närvarande då 

hotfulla situationer uppstår: 

 

[∙∙∙] akuten, ambulansen, det är tufft där liksom [∙∙∙] (Informant 5) 

[∙∙∙] tjejerna på akuten vill att det ska vara några killar med på salen, de känner sig 

tryggare då.(Informant 1) 

 

I analysen framkommer att det vore bra om arbetsgivaren hade tydliga riklinjer och en 

nolltolerans emot särbehandling. Det framkommer att sjuksköterskorna inte känner till någon 

öppen HBTQ- person i personalgruppen och ställer sig frågande till detta. Analysen visar att 

sjuksköterskorna anser att orsaken till att HBTQ- personer inte vågar vara öppna i 

personalgruppen kan vara att de vill vara som alla andra, feghet, rädsla för att bli utfryst eller att 

personen inte är tillräckligt stark i sig själv. Samtidigt förmodar sjuksköterskorna att alla skulle 

bli accepterade som den de är, visar analysen: 

 

Man får sig ju en tankeställare, just att, är det fler homosexuella på mitt jobb eller 

anställer dom inga. [---] Jag tror folk skulle acceptera en som man är. (Informant 5) 

 

Analysen visar att det i personalgruppen inte diskuteras om HBTQ- personer. Det framkommer 

att sjuksköterskorna inte har fått någon utbildning om HBTQ och att det saknas HBTQ- policy. 

Det framkommer att sjuksköterskorna upplever att utvecklingen har stått still, men det finns en 

önskan om ökad kunskap genom information och utbildningsdagar där etik, moral och respekt 
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tas upp. Alternativt att en person som definierar sig som HBTQ- person kommer och berättar 

hur vardagslivet ser ut för en person ingående i denna grupp. Analysen visar även på åsikter om 

att utbildning inte behövs: 

 

Det är väl alltid bra att belysa saker och ting. (Informant 2)  

Nej, jag känner för egen del att jag behöver inte det. (Informant 4) 

 

Samtidigt som de bearbetade data visar att det anses vara en öppen stämning med god moral på 

arbetsplatsen, framkommer även att det finns saker att jobba med då det förkommer negativa 

åsikter och fördomar hos enstaka personal, mot personer som avviker från normen. Analysen 

visar på att bakomliggande orsaker till negativa åsikter och fördomar kan antas vara ålder, 

utbildning och inställning till ny kunskap enligt sjuksköterskorna. Det framkommer att det 

aldrig har upplevts att negativa åsikter och fördomar uttryckts direkt till patienter, utan endast i 

personalgruppen:  

 

Allt ska vara inom standardnormen, och allt som inte är det är farligt, otäckt och ska 

bort. [---] Men jag har inte hört dem uttrycka det mot patienterna. Men i arbetsgruppen 

säger de det högt och tydligt. (Informant 1)  

 

Tvetydig relation  

I denna kategori ingår subkategorierna vara på sin vakt, identitetskris och social tillhörighet där 

de två parterna i mötet beskrivs. 

 

Analysen visar att sjuksköterskorna oftast frågar patienten eller medföljare om vilken relation 

de har till varandra. De bearbetade data visar att sjuksköterskorna inte anser att det alltid är 

nödvändigt att veta relationsstatus då det inte påverkar vården för patienten menligt. Det 

framkommer i analysen att sjuksköterskorna först skulle anta att den anhöriga var en släkting 

eller en vän:  

 

Alltså det skulle kunna vara en kompis. (Informant 3) 

Är det liksom pappan som kommer med, nej det är min man. (Informant 1) 
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Det finns en medvetenhet hos sjuksköterskorna att medföljaren skulle kunna vara en partner, 

även om det skulle kunna bli viss förvåning när det visar sig vara ett samkönat par, 

framkommer i analysen:  

 

Att det har kommit två kvinnor, och den ena säger att, det här är min fru. Så hajar jag 

till, det kommer jag inte ifrån. (Informant 4) 

Det kan vara en kvinna hon har en relation med. (Informant 3) 

Det skulle kunna vara en flickvän till henne. (Informant 2) 

 

I analysen framkommer att sjuksköterskorna skulle bli mer på sin vakt hur de beter sig när de 

får reda på att de vårdar en HBTQ- person, och de uttrycker en aktsamhet för att säga fel. 

Sjuksköterskorna har av tidigare erfarenheter lärt sig att det är lätt kan bli fel: 

 

Det har ju hänt att man har försagt sig nån gång och det lär man sig efter tiden. 

(Informant 6) 

Ja det har ju hänt att man har antagit och så har det blivit fel. (Informant 2) 

 

Analysen visar att sjuksköterskorna har svårt att sätta sig in och förstå livssituationen för en 

person som har en könsidentitetskris. Det framkommer också att sjuksköterskorna inte har så 

mycket erfarenhet av att möta dessa personer: 

 

Vad var det, vad stod han för? (Informant 1) 

Det är svårt att liksom se en kvinna som har fått en ny snopp eller tvärtom att det är en 

kille som har tagit bort och gjort en... ja en tjejs, könsorgan (Informant 5) 

 

Vidare visar analysen även åsikter hos sjuksköterskorna att det inte är problematiskt att vårda 

HBTQ- personer: 

 

Alltså ja jag ser ju det inte som nåt problem. (Informant 2) 

 

De bearbetade data visar att sjuksköterskorna inte har reflekterat över innebörden av HBTQ 

tidigare och har inte heller aktivt försökt att söka kunskap i ämnet: 

  

Nej du jag vet inte så jättemycket. (Informant 2) 
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Det har jag inte ens reflekterat över. (Informant 6) 

Man vet inte, det är så nytt. (Informant 5) 

 

God och värdig vård 

Denna kategori beskriver hur sjuksköterskan i mötet med HBTQ- personer försöker skapa god 

och värdig vård, och bygger på subkategorierna den värdiga patienten, lika vård, bli sedd som 

den man är och bejaka patientens integritet. 

 

Den bearbetade data visar att sjuksköterskan skapar möten med patienter genom att skapa ett 

förtroende och tala med patienten i enrum så denne kan få möjlighet att öppna sig: 

 

Jag skulle nog försöka kanske ha ett samtal med kvinnan enskilt. (Informant 2) 

Så jag skulle kanske försöker prata själv med den här, med patienten. (Informant 3) 

 

I analysen framkommer det att sjuksköterskorna anser att de behandlar alla personer lika oavsett 

könstillhörighet, sexuelläggning och ursprung, då vården av patienten kommer i första hand och 

det andra blir mer sekundärt. Sjuksköterskorna uttrycker att personer får vara och leva precis 

som man vill. Det framkommer att sjuksköterskorna inte anser att de behandlade HBTQ- 

personer annorlunda. Analysen visar att det är svårt att veta hur andra sjuksköterskor förhåller 

sig i möten med denna grupp. HBTQ- personer tillhör inte de svåraste patientgrupperna att 

vårda även om det ibland kan vara svårt att bemöta dessa personer. Analysen visar att 

sjuksköterskorna anser att det är viktigt att trycka på att alla patienter har rätt till vård på lika 

villkor och att ingen patientgrupp ska särställas: 

 

Det korrekta svaret att man märker ingen skillnad. (Informant 3) 

Jag hoppas att vi är så pass medvetna, och känner oss själva så väl att vi liksom inte 

särbehandlar några människor. (Informant 6) 

 

Det framkommer i analysen att sjuksköterskorna har något mer medlidande för kvinnor och att 

män anses vara mer våldsbenägna och aggressiva:  

 

Jo fast man har ju mer medlidande med kvinnor kanske rent sådär. (Informant 5) 

Man förutsätter ju att det är en man som slår. (Informant 3) 
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I analysen visar det sig att sjuksköterskorna uttryckte en nyfikenhet över hur HBTQ- personerna 

själva upplever mötet på akutmottagningen. De bearbetade data visar även att sjuksköterskorna 

delvis ansåg att det kunde vara till fördel att inte veta vilken sexuell läggning patienten har, då 

sjuksköterskorna inte gör något annorlunda i mötet med patienten om de är omedvetna om 

patientens sexuella läggning. Samtidigt uttryckte sjuksköterskorna, även då de ibland frågar om 

sexuell läggning, att det inte är relevant för vården: 

 

Lika väl som det är irrelevant om man är tillsammans med en man eller kvinna, så är 

det orelevant vad man har för hudfärg. Jag frågar inte en man som är mörkhyad vilket 

land han kommer ifrån, jag har inte med det att göra, han har samma rätt till samma 

nivå på vården. (Informant 3) 

 

Analysen visar på att sjuksköterskorna upplevde att HBTQ- personer kräver att 

sjuksköterskorna ska förstå och acceptera dem. Sjuksköterskorna uttryckte också att gruppen 

HBTQ- personer krävde mycket uppmärksamhet. Samtidigt framkommer det i analysen att 

sjuksköterskorna kan ha förbisett möten med samkönade par då de inte har uppmärksammat 

dem, då få patienter själva berättar om sin läggning:  

 

Inga patienter som har liksom själva sagt att, jag är homosexuell eller jag är lagd åt det 

här hållet. (Informant 3) 

Man skulle nästan kunna färga sig orange bara för att se mig, hör mig, jag vet inte, man 

kanske kan tagga ner lite. [---] Sen kan jag ju känna så här, man behöver ju inte jämt 

utmärka sig. (Informant 5) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte har uppnåtts genom att kategorierna har svarat på hur sjuksköterskor på en 

akutmottagning skapar möten med HBTQ- personer. 

 

Svagheter i studien kan vara att urvalet skedde med hjälp av informanternas arbetsledare, 

vilket kan leda till att informanternas utsagor innehåller tendens. Det kan möjligen föreligga 

kulturbias då det inte är säkerställt att utsagorna verkligen är informanternas egna åsikter eller 

om informanternas åsikter är en produkt av samhället. Interaktiva samtalsintervjuer blev 

närmast metoden frågor och svar i stället för det tänkte samtalet. Möjligen beror det på 

osäkerhet i metod och situation för båda parter, vilket ledde till ytligare data än förväntat. 

Fallbeskrivningen som företeddes för informanterna vid intervjun (bilaga I) hade möjligen ett 

för starkt inslag av aspekten våld, vilket ledde till att samtliga sex informanter fokuserade i 

sina utsagor på våld i relationer istället för att mera analytiskt utgå ifrån fallbeskrivningen. 

Osäkerhet i analysförförandet vad gäller skillnaden mellan analys och tolkning kan anses vara 

en svaghet, förförståelse har möjligen påverkat analysen i tolkningens riktning. 

 

Styrkor i studien kan anses vara metoden interaktiv samtalsintervju där informanterna 

uttryckte att de ansåg att det var givande och bra då de fick utgå ifrån sig själva, vilket ledde 

till en känsla av deltagande. Fallbeskrivningen bidrog att informanterna kunde sätta HBTQ- 

personer i en kontext vilket fick betydelse för de informanter som hade ringa kunskap i ämnet. 

Texten var välbearbetad genom att två personer noggrant har lyssnat igenom förlagan på band 

och tillsammans överfört detta till text under reciprok kontroll. Genomgående noggrannhet i 

analysen, utgående från 393 meningsbärande enheter (tabell I), samt kontinuerlig återkoppling 

till rådata under analysförförandet med intentionen att minimera risken för feltolkningar är 

ytterligare styrkor. Under analysens gång genomfördes gemensam kontroll över stringensen 

av analysen för att undvika övertolkning. Vederhäftigheten i analysen har verifierats av två 

informanter, en kvinna samt en man. Citaten som belägg i argumentationen för analysfynden 

anses som ett gott stöd till analysen och styrka i studien. 
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Data i studien är avgränsade och det finns en medvetenhet om att studien inte ger generell 

kunskap utan resultatet är ett exempel i problemområdet. Validitet i data samt tillförlitlighet i 

analysen leder till en nivå som väl försvarar trovärdigheten i studien. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hur legitimerade sjuksköterskor på en akutmottagning skapar 

möten med HBTQ- personer. Analysens fynd förklaras i resultatdiskussionen med begrepp 

grundade i queerteorin såsom heteronormativitet, kön, genus och sexualitet samt relationer 

(figur I).  

 

 

Figur I. Schematisk bild över hur analysfynden förklaras med hjälp av den teoretiska 

referensramens begrepp (queerteori enligt Berg & Wickman, 2010; Butler, 2005). 

 

Queerteorins begrepp heteronormativitet förklarar samtliga fyra analysfynd. 

Heteronormativiteten är det hegemoniska synsättet i samhället och djupt förankrad. Den 

påverkar sjuksköterskorna på akutmottagningen som trots en begynnande genusinsikt inte har 

kommit längre än till en spirande genuserfarenhet. Det finns en positiv attityd till ämnet HBTQ 

emellertid saknas teoretisk kunskap och aktiva handlingar för att ifrågasätta 

heteronormativiteten som genomsyrar samhället. I den krävande men öppna arbetsmiljön är den 

rådande heteronormativiteten så stark att sjuksköterskorna inte identifierar HBTQ- personer 
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19 

vilket leder till osynliggörande av HBTQ- personer. Motsägelsefullheten i den tvetydiga 

relationen grundas i heteronormativitet, å ena sidan finns medvetenheten om HBTQ- personer 

existens, å andra sidan antas alla från början vara heterosexuella. Likväl heteronormativiteten de 

facto påverkar att sjuksköterskorna i vissa fall förbiser HBTQ- personer, ges en god och värdig 

vård till alla då det är vården som är prioritet på akutmottagningen. 

 

Begreppskombinationen kön, genus och sexualitet, grundat i queerteorin, förklarar de fyra 

analysfynden. Trots spirande genuserfarenhet skiljer sig kunskapsnivån i ämnet HBTQ och 

uppfattningar om kön, genus och sexualitet, då det finns förväntningar, skapade av samhället, 

om hur män och kvinnor ska bete sig. I den krävande men öppna arbetsmiljön finns en 

föreställning om att det blir tryggare för kvinnor om det finns män med vid hotfulla situationer 

till följd av det heteronormativa synsättet på kön, genus och sexualitet där manlighet förknippas 

med styrka. Kunskapen om kön, genus och sexualitet och hur det påverkar individen är 

inadekvat i den tvetydliga relationen. Detta kan skapa svårigheter att möta personer i en 

könsidentitetskris, då förståelsen för personer i denna situation är vag. Likaledes som samtliga 

patienter får lika god och värdig vård, kan den heteronormativa åskådningen på kön, genus och 

sexualitet bidra till att möten med patienter inte alltid blir likvärdiga då kvinnor lättare får 

medlidande. 

 

Begreppet relationer med grund i queerteorin förklarar de fyra analysfynden. I den spirande 

genuserfarenheten finns det en öppenhet inför individuella livsåskådningar, samtidigt kan 

bristande erfarenhet ge svårigheter i mötet med HBTQ- personer, då kunskap om hur 

samhällsnormer påverkar relationer till HBTQ- personer saknas. Samtidigt finns en självkritisk 

insikt om att den egna partens handlingar påverkar relationen till patienter. I den krävande men 

öppna arbetsmiljön finns en öppen stämning med god moral där det undviks att uttrycka 

fördomar direkt i omvårdnadsrelationen, dock saknas kritiskt granskande av hur relationerna 

mellan samhällets rådande normer och individer påverkar arbetsmiljön. I den tvetydiga 

relationen påverkar den förhärskande heteronormativiteten hur sjuksköterskorna på 

akutmottagningen uppfattar och identifierar relationer mellan patient och medföljande person, 

vilket leder till att det primära antagandet blir att personerna är heterosexuella. I den goda och 

värdiga vården reflekteras inte över relationer mellan handling och social styrning då 

sjuksköterskorna på akutmottagningen är omedvetna om patientens sexuella läggning och 

vårdar alla på samma sätt. 
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Slutsats 

Analysfynden från interaktiva samtalsintervjuer med sex legitimerade sjuksköterskor på en 

akutmottagning förklarades med begrepp ur queerteorin. Trots att den spirande 

genuserfarenheten hämmas av den förhärskande heteronormativiteten och kunskapsbristen om 

kön, genus och sexualitet bidrar till tvetydigheten hos sjuksköterskorna på akutmottagningen, 

skapas det, även under rådande förutsättningar, möten inom vilka HBTQ- personer ges en god 

och värdig vård. 

Klinisk betydelse 

Förhoppningen med studien är att den ska skapa en medvetenhet hos sjuksköterskor om hur de 

skapar möten med HBTQ- personer. Studien kommer att distribueras per elektronisk post till 

akutmottagningar nationellt. Önskan med studien är att verksamheter ska få upp ögonen för 

bristerna och ge sin personal adekvat utbildning, för att möta denna grupp på ett värdigt sätt.  

Förslag på vidare forskning och utveckling 

En kvalitativ studie med syfte att beskriva hur legitimerade sjuksköterskor på en 

akutmottagning skapar möten med HBTQ- personer. En nationell kvantitativ enkätstudie för att 

karlägga attityder om HBTQ- personer hos sjuksköterskor på akutmottagningar. En 

intervjustudie med HBTQ- personer om hur de som patienter och anhöriga upplevt möten med 

sjuksköterskor på en akutmottagning. 

 

Nationella riktlinjer för att införa HBTQ- aspekter i utbildningsplanen för 

sjuksköterskeprogrammen och HBTQ- policys för samtliga landsting.   
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BILAGOR 



 

 

 

Bilaga I  

Boven i dramat - den hegemoniska heteronormativiteten: sjuksköterskor på en 

akutmottagning i möte med HBTQ- personer 

[Udda möten på en akutmottagning: sjuksköterskor i möte med HBTQ- personer] 

 

Studiens syfte är att beskriva hur legitimerade sjuksköterskor möter HBTQ- personer på en 

akutmottagning. Frågeställningar: Vilka föreställningar har sjuksköterskor om mötet med 

HBTQ- personer? Hur skapar sjuksköterskor möten med HBTQ- personer? 

 

Intervjuguide och fallbeskrivning  

Del 1 

Efter genomgången av informationsbrevet (informerat samtycke): 

Informantens berättelse om sig själv och sin sjuksköterskekarriär (ålder, examensår, tjänsteår på 

akutmottagningen). 

Informantens associationer om studiens tema. 

 

Del 2 

Informanten läser fallbeskrivningen. 

 

Fallbeskrivning 

Kvinna, född 1978, inkommer gående till akutmottagningen tillsammans med en annan kvinna i 

ungefär samma ålder. Vitalparametrar: puls 98, blodtryck 140/85, andningsfrekvens 22, 

saturation 98 %. Kvinnan har ett hematom runt vänster öga och en sårskada på vänster 

ögonbryn. Kvinnan blöder från näsan som är mycket svullen och gör ordentligt ont. 

Underläppen är spräckt. Kvinnan har flera äldre hematom på båda överarmarna och på thorax, 

och klagar över smärta från bröstkorgen på höger sida. På frågor om hur skadorna uppkommit 

svarar kvinnan undvikande och ter sig obekväm. 

 Hur skulle sjuksköterskan kunna resonera och agera i detta fall? 

Om informanten inte kommer på det som står mellan raderna guidar intervjuarna i ämnet om 

det udda perspektivet. 

 Med det nya kunskapsperspektivet, skulle du resonera annorlunda? 

 

Del 3 

Informantens uppfattningar om mötet med HBTQ- personer. 

 Resonera kring informantens erfarenheter av möten med HBTQ- personer. 

 

Gemensam återblick på intervjun. 



 

 

   Bilaga II  

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600    Stockholm 2011-11-23 

 

Till verksamhetschefen vid Akutmottagningen XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Förfrågan angående genomförande av en mindre vetenskaplig studie. 

 

Vi, Ludvig Asklöf och Katrin Larsson, är studenter vid sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets 

högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet 

omvårdnadsvetenskap i form av en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng. Vi avser nu att genomföra 

en empirisk studie inom ramen för examensarbetet.  

 

Preliminärt namn på studien är: Udda möten på en akutmottagning: sjuksköterskor i möte med HBTQ- 

personer. Studiens syfte är att beskriva hur legitimerade sjuksköterskor möter HBTQ- personer på en 

akutmottagning. Studien kommer att ha en empirisk design med kvalitativ ansats och bygga på 

interaktiva intervjuer med åtta legitimerade sjuksköterskor, med minst ett års arbetserfarenhet från 

akutmottagningen. Intervjuer kommer att utgå ifrån en fallbeskrivning från den aktuella verkligheten. 

Intervjuerna är planerade att genomföras under informanternas arbetstid på deras arbetsplats och vara 

cirka 30 minuter. Intervjuerna spelas in med bandspelare och transkriberas ordagrant direkt efter 

avslutade intervjusituationer. Inspelningarna samt de transkriberade data kommer att förvaras i låst 

utrymme, oåtkomligt för alla andra förutom författarna. Dataanalysen kommer att utföras med 

kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska förståelsen hämtas från aktuella beskrivningar om 

queerteorin. 

 

Tidsplan: Datainsamlingen påbörjas 2011-11-23 och skall vara avslutad 2011-11-25. 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare 

förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlade data. Från samtliga informanter inhämtas 

informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. I görligaste mån kommer uppgifter från 

studiedeltagarna vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att personer och enheter ej 

kan identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid Akutmottagningen 

vid XXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

  

Ludvig Asklöf    Katrin Larsson 

XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXX    XXXXXXXX 

Sjuksköterskestudent   Sjuksköterskestudent 

 

XXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX    XXXXXXX 

Handledare    Examinator 

 

____________             _____________________ ___________________ 

Ort och datum              Signatur verksamhetschef Namnförtydligande



 

 

 

Bilaga III  

Deltagarinformation      2011-11-23 
 
Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi är studenter på sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I 

utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i 

form av en kandidatuppsats omfattande 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Udda möten på en akutmottagning: sjuksköterskor i möte med 

HBTQ- personer. 

 
Studiens syfte är att undersöka mötet mellan sjuksköterskor och HBTQ- personer på en 

akutmottagning. 

 

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning utifrån studiens syfte. 

 

Intervjun innehåller en fallbeskrivning och tar cirka 30 minuter att genomföra. Dina svar kommer 

att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagare kan identifieras. 

Enskilda citat kan efter avidentifiering komma att publiceras. Inspelningsmaterial och 

transkriberingar kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring fram till publiceringen 

avbryta ditt deltagande utan några som helst konsekvenser för din del.  

 

Resultaten i denna undersökning förväntas ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat 

patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till:  

 

 

Ludvig Asklöf   Katrin Larsson 

XXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX   XXXXXXXX 

 

 

_______________________   XXXXXXXXXX 

Ort och datum   XXXXXXXX 

Handledare   

_______________________     

Informantens underskrift    Röda Korsets Högskola 

    Box 55 676 

_______________________   102 15 Stockholm 

Namnförtydligande    Tel. 08 58751600 


