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Background: Every day Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual (LGBT-persons [LGBT]) 
meet difficulties in life. Within healthcare they face discrimination and difficulties. The 
development of LGBT in society is on the rise, but still persons who don’t fit the sexuality 
norm struggles to be accepted. 
Aim: The aim was to discover if nurses values effect on the meeting with persons who don’t 
fit the sexuality norm. 
Method: This paper is a literature review which is based on nine quantitative articles. All 
the articles were analyzed by the authors looking for similarities and differences.  
Results: The result of the literature review was that the nurse’s values do effect on their 
attitudes toward LGBT-persons. The result showed that nurses who had previous experience 
in LGBT-persons was more accepting in their meeting. It also shows that the nurse’s 
ethnicity and religious values had effect on their attitude toward LGBT-persons. Overall 
majority weighs toward difficulties in the meeting with persons who don’t fit the sexuality 
norm. Subcategories became accepting in the meeting, difficulties in the meeting, ethnicities 
and accepting and previous experience with LGBT-persons.  
Conclusion: Nurses today is more accepting in the meeting with LGBT-persons than they 
were 10 years ago. Still persons who don’t fit the sexuality norm is feeling discriminated 
because of their sexuality. Nurses need more knowledge about how they can make LGBT-
persons feel more accepted in their meeting. More research about LGBT-persons in 
healthcare is needed. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Litteraturöversikten undersöker om sjuksköterskans värderingar påverkar deras attityd mot 
patienter som inte tillhör sexualitetsnormen. Personer som inte tillhör sexualitetsnormen i 
denna översikt är Homosexuella-, Bisexuella- och Transsexuella personer (HBT-personer). 
Det är det viktigt att HBT-personer känner sig lika välkomna och omhändertagna som alla 
andra gör när det kommer till omvårdnaden.  
Litteraturöversikten analyserar nio artiklar som handlar om bland annat homofobi inom 
vården. Majoriteten av artiklarna är skriva i USA och är vinklade av religiösa inflytanden. 
Religiösa värderingar visade sig också vara en stor faktor till om sjuksköterskans attityd mot 
personer som inte passade in i sexualitetsnormen. Även sjuksköterskans kulturella värderingar 
så som förförståelse om HBT-personer påverkade deras attityd mot HBT-personer. Det är 
viktigt att sjuksköterskans personliga värderingar och åsikter inte avspeglas i omvårdnaden 
eller bemötandet av patienten. Alla människor, oavsett deras sexuella läggning eller hur de 
identifierar sig som man eller kvinna ska kunna känna sig trygga i vården. Detta är 
sjuksköterskans uppgift att se till. Oavsett om du är heterosexuell, homosexuell, bisexuell 
eller transsexuell ska du kunna känna dig väl bemött och omhändertagen inom vården. I 
litteraturöversikten lyfts det ett behov av mer undervisning gällande området HBTQ. 
Homosexualitet, Bisexualitet, Transsexuella personer eller Queer är något som idag inte 
diskuteras tillräckligt. Det finns för mycket okunskap gällande HBTQ inom vården idag och 
detta är något som måste ändras. 
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Inledning 
Idag blir det allt vanligare att öppet vara homosexuell, bisexuell, transsexuell eller queer. 
HBTQ som det förkortas kommer att användas som förkortning i litteraturöversikten. Trots att 
samhället kommit långt i sin utveckling av acceptans av HBTQ-personer möts dessa personer 
av motgångar på grund av vem de är. Sjuksköterskan möter dagligen personer som alla är 
olika och som befinner sig på sin individuella plats i livet. Som sjuksköterska gäller det att 
kunna möta den personen där och då. Inom omvårdnad är det vanligt förekommande med 
frågor om anhöriga och patientens sexuella läggning. Sjuksköterskan ska få patienten att 
känna sig trygg i mötet att patienten kan vara öppen med sin sexuella läggning om det skulle 
behövas. Det kan vara svårt som patient att vara öppen gällande sin sexuella läggning då 
fördomar kring sexualitetsnormen är vanliga. Dessa fördomar förekommer inte bara i 
samhället utan även inom vården. I denna litteraturöversikt är fokus på hur sjuksköterskans 
värderingar påverkar mötet i vården av personer som inte tillhör sexualitetsnormen. När 
sjuksköterskan byter om till arbetskläder ska även hans/hennes värderingar bytas till att bli 
neutrala. Personliga åsikter får inte påverka hur sjuksköterskan utför sitt arbete. 
Sjuksköterskan ska vara neutral i sina värderingar när han/hon arbetar. Om sjuksköterskans 
personliga åsikter visas i omvårdnaden kan detta leda till att patienten upplever att han/hon 
blivit diskriminerad. Diskriminering i Sverige blev ett så stort problem att det år 2009 infördes 
en lag som förbjöd diskriminering (SFS 2008:567). Nationalencyklopedin (2016) lyfter att en 
värdering är en handling som en person utför som kan vara positiv eller negativ. Värderingen 
är ofta personlig. 

 

Bakgrund 
 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) beskriver att ingen ska behöva få sämre behandling än 
någon annan på grund av deras sexuella läggning. Trots denna lag sker diskriminering mot 
HBTQ-personer dagligen. Detta är inte bara ett samhällsproblem utan också ett 
återkommande problem inom vården. Enligt diskrimineringslagen är diskriminering inom 
hälso- och sjukvård förbjuden (SFS 2008:567). 
 
 
Vad betyder HBTQ och vad är sexualitetsnormen?  
 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transsexuellas och queers rättigheter [RFSL] 
(2013) beskriver HBTQ som ett samlingsbegrepp för Homosexuella, Bisexuella, 
Transsexuella och Queer. H och B i HBTQ handlar om personens sexuella läggning. T 
representerar hur personen uttrycker sitt kön samt Q som symboliserar Queer. Queer står för 
sexuell läggning, sexuell praktik och könsidentifiering. Ordet Queer kan ses som ett kritiskt 
förhållningssätt till dagens samhällsnormer. 
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HBTQ historia 
 
Länder som England och Wales ansåg fram till år 1967 att homosexualitet skulle ses som 
olagligt. Transvestism och homosexualitet ansågs vara en sexuell avvikelse fram till år 1992. 
Innan homosexualitet erkändes som en sexuell läggning försökte personer inom bland annat 
sjukvården att bota homosexuella personer. Tekniker som ska ha använts vid försök att bota 
homosexualitet var elektriska stötar och morfin för att framkalla kräkningar. Personer som 
inte tillhörde sexualitetsnormen som upplevt försök till bot kallar det för barbarisk och olidlig 
smärta (Dickinson,Cook, Playle & Hallettd, 2014). 
 
Under 1960- och 1970-talet fick begrepp som gay och lesbisk ett genombrott. Under denna 
tidsperiod växte en rörelse med feminister, etiska grupper och andra minoriteter fram som 
kämpade för att både homosexuella och heterosexuella personer skulle öppet kunna vara 
stolta över sin läggning. En revolution mot samhällets sexualitetsnorm växte fram. Även 
Queer fick sitt lyft under denna tidsperiod. Trots att begreppet Queer tydligt var ett sätt att 
identifiera sig på, mötte begreppet mycket motstånd från akademiska postmodernismen. Detta 
motstånd mot begreppet Queer hade också tydliga associationer till kritikernas motsättning av 
homosexuella personer. Kritikerna ansåg att homosexuella personer skulle anpassa sig efter 
samhällets normer. 
 
Tydliga skillnader av acceptans för homo- och bisexualitet sågs genom Europa. Frankrike var 
ett av de första länderna med att avkriminalisera homosexualitet. Detta gjordes på slutet av 
1700-talet. Det skulle dröja ca 200 år innan övriga länder i Europa följde i Frankrikes fotspår. 
Till exempel avkriminaliserades homosexualitet i Storbritannien och Tyskland först efter 
1945 (Aldrich, 2007).  
 
År 1972 blev Sverige det första landet i världen att erbjuda transsexuella personer att juridiskt 
byta kön. Detta innebar att transsexuella personer då kunde identifiera sig utifrån de kön de 
ansåg att de var. Samma år blev också Sverige först i världen med att kunna erbjuda 
transsexuella personer hormonterapi och könsbyte genom operation. Ett tillägg till 
diskrimineringslagen kom år 2009. Detta tillägg innebar att lagen även ska gälla transsexuella 
personer. Samtidigt avskaffade socialstyrelsen diagnosen transvestism och ses inte längre som 
en psykisk störning i Sverige.  (Svensk författningssamling, 2012).  
 
Från och med den 1 juli år 2013 försvann kravet om sterilisering vid juridiskt könsbyte. Det 
ansågs som ett avgörande datum för transsexuella personer (RFSL ungdom, 2014). 
 
 
Samhällsnormer och HBT 
  
Samhället har varit med och byggt den homofobi som idag existerar. Om heterosexualitet inte 
hade normaliserats och setts som den accepterade ”normala” sexualiteten hade homofobi och 
diskriminering mot homosexuella i samhället inte existerat idag. Om det inte funnits en norm 
kring monogama heterosexuella parrelationer hade samkönade förhållanden setts som mer 
möjliga och sannolika (Martinsson & Reimers, 2010). 
 
Det skapas ständigt nya normer som gör det möjligt för samhället att skapa förändringar. 
Förändringar kan vara positiva och kan skapa möjlighet att öppna upp för nya tankebanor 
kring samhället. Normer kan ses ur olika perspektiv. Istället för att placera olika sexuella 
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läggningar i fack, tillåter nya perspektiv samhället att göra motsättningar på normerna, både 
samhälls- och individnivå (Martinsson & Reimers, 2010). 
 
Wilkinson och Pickett (2009) pekar på att vilka samhället anser tillhöra grupperna Vi och De, 
styrs av vår position i det sociala klassningssystemet. Grupper utgörs utifrån hur personer 
identifierar sig och hur förmågan för empati med andra i samhället ser ut. Ojämlikheter som 
grupperna Vi och De påverkar hur diskriminering, sexism och rasism ser ut i samhället. Olika 
attityder hos individen skapas utifrån grupperingarna och i dessa grupper är det inte ovanligt 
att synsättet Vi mot De, lyfts fram till ytan. Det skapas en cirkel som är svår att bryta. 
Diskriminering, sexism och rasism är grundat i de attityder och synsätt som existerat i 
samhällsgrupperna Vi och De. 
  
 
HBTQ och vården 
 
Med detta stycke synliggörs det att även bemötandet mot kollegor inom vården kan påverkas 
om kollegor kommer ut som homosexuell, bisexuell, transsexuell eller queer. Det är viktigt att 
belysa att även kollegor kan bli utsatta för dåligt bemötande om det framkommer att de inte 
tillhör sexualitetsnormen och att det inte bara är bemötandet mot patienter som påverkas om 
de inte tillhör sexualitetsnormen. 
  
Eliason, Dejoseph, Dibble, Deevey och Chinn (2011) anser i sin studie att sjuksköterskor som 
antingen är homosexuell, bisexuell, transsexuell eller queer hade både positiva och negativa 
erfarenheter från sin arbetsplats. De flesta förklarade att i deras privatliv var de öppna med sin 
sexuella läggning för alla. Ungefär hälften av sjuksköterskorna var öppna om sin sexuella 
läggning till sina kollegor samt att väldigt få var öppna om det till sina patienter. 
Sjuksköterskorna fick frågan om deras arbetsplats var HBTQ-vänlig och majoriteten av 
sjuksköterskorna svarade ja, färre än hälften av sjuksköterskorna svarade nej samt att några få 
deltagare svarade både ja och nej. Flera av sjuksköterskorna berättade att deras egen 
sjuksköterskekompetens, personlighet och bekvämlighet med vem de var hade positiv effekt 
på andra. De som hade positiv erfarenhet av acceptans och support fick detta av såväl 
avdelningen de jobbade på, kollegor, administratörer samt patienter. Även om majoriteten av 
sjuksköterskorna svarade att deras arbetsplats var HBTQ-vänlig hade väldigt få svar på vad 
som gjorde den HBTQ-vänlig, detta kan bero på att många hade låga förväntningar på en 
HBTQ-vänlig miljö. Det fanns även sjuksköterskor som rapporterade negativa erfarenheter. 
De som rapporterade negativa erfarenheter kunde erfarenheterna bestå av homofobiska 
kommentarer samt ett homofobiskt uppträdande från kollegor. Vissa sjuksköterskor berättade 
om uppsägning från jobbet efter att de kommit ut som antingen homosexuell, bisexuell, 
transsexuell eller queer fast de aldrig fått någon anmärkning eller tillsägelse om hur de utfört 
sina arbetsuppgifter. Några av sjuksköterskorna berättade att de såg HBTQ-patienter som blev 
förlöjligade, privatlivet invaderades genom att få frågor som inte var relevanta för vårdarbetet 
som utfördes samt att de blev fysiskt misshandlade. Många av sjuksköterskorna hade noterat 
att den politiska atmosfären och geografiska lokalisationen var viktigt för hur HBTQ-vänliga 
kollegor och övriga personer skulle vara då olika stater är olika mycket konservativa. Chefer 
och annan personal var ofta nämnda när det gällde att skapa en ovänlig atmosfär mot HBTQ-
personer, några av sjuksköterskorna kunde identifiera handledare med dålig attityd mot 
HBTQ-personer. Några av sjuksköterskorna hade mottagit e-mail där det framkommit att om 
de var homosexuella, bisexuella, transsexuella eller queer fanns det föräldrar som inte skulle 
tillåta sjuksköterskan att undersöka deras barn. Tre av sjuksköterskorna var transsexuella och 
deras heterosexuella kollegor hade ofta en negativ attityd mot transsexuella patienter. 
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Den legitimerade sjuksköterskans funktion 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2014) förklarar i International Council of nurses [consulting 
nursing (ICN]) etiska kod för sjuksköterskor vad som förväntas av sjuksköterskan i yrket. Här 
lyfts bland annat att sjuksköterskor i vårdandet ska främja en miljö där olika värderingar, 
trosuppfattningar och mänskliga rättigheter hos patienter och anhöriga respekteras. 
Sjuksköterskan ska också jobba för jämlikhet och social rättvisa när det kommer till hur 
resurser ska fördelas. Koden lyfter också hur sjuksköterskor ska vara professionella i sitt 
bemötande och visa respekt, vara lyhörda, visa medkänsla och trovärdighet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). 
 
Sjuksköterskan har en betydande roll när det kommer till patientens upplevelse av 
bemötandet. Röndahl (2013) anser att många sjuksköterskor tar för givet att patienten är 
heterosexuell. För att underlätta och förenkla kommunikationen mellan sjuksköterskan och 
patienten kan sjuksköterskan ställa neutrala frågor med könsneutrala termer så som ”Hur 
lever du? Hur ser din familj ut?” 
 
Det är vårdgivarens uppgift att se till att vård bedrivas på jämlik nivå. Hedman (2014) 
förklarar att det är vårdgivarens uppgift att få patienten att känna sig delaktig i sitt tillstånd, 
sin behandling och i sin omvårdnad. Vårdgivarna/Vårdgivaren bör tänka efter var och hur 
information ges till patienten. Patientmedverkan skapar fler möjligheter för både patienten 
och sjuksköterskan. Med patientmedverkan menas ett samarbete mellan vårdgivaren och 
patienten. Ett samarbete mellan parterna kan endast uppnås om sjuksköterskan bjuder in 
patienten att medverka i sin egen omvårdnad (Hedman, 2014). 
 
En god kommunikation lägger grunder för att sjuksköterskan ska kunna ge den vård som 
patienter behöver. För att patienten ska känna sig bekväm med att dela med sig all nödvändig 
information krävs det att kommunikationen sker på lika villkor. Till exempel kan det 
underlätta att inte bara tala om situationen just nu utan även vad patienten gjorde igår. Detta 
kan vilket kan leda till att personen känner sig mer avslappnad och en mer öppen och ärlig 
dialog kan ta plats. Detta kan göra att patienten känner sig bekräftad som person, inte bara 
patient.  
Social bekräftelse innebär att samtala med patienten om annat än vårdrelaterade ämnen. Detta 
kan leda till att patienten känner sig sedd med en helhetssyn (Saldert, 2014). I Hälso-och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att vård ska bedrivas på så sätt att den är lika och ges 
på lika villkor till hela befolkningen.  
 
Sjuksköterskan ska se varje person som unik annars finns det en risk för att bemötandet blir 
en stereotyp föreställning. En Stereotyp föreställning kan vara sjuksköterskan tar förgivet att 
personen till exempel är heterosexuell eftersom det tillhör normen. Att se personen som unik 
innebär att anpassa information, frågor och vården till vad personen framför dig behöver 
(Dahlborg Lyckhage, 2015). 
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Teoretisk utgångspunkt 
 
Nedan presenteras begrepp som har betydelse för denna litteraturöversikt. 
 
 
 
 
Lidande 
 
Begreppen lidande, hälsa och välbefinnande går hand i hand och förutsätter varandra. Om 

lidande skulle uteslutas ur vården skulle vården begå ett etiskt och existentiellt misstag. 
Lidande kan ses på två sätt. Det kan ses som något som bryter ner en person men också som 
något som stärker personen som drabbats och som ger utrymme för utveckling av 
personligheten (Arman, 2012). 
 
Lidandet är en del av livet som bör ses som något naturligt och inte som något patologiskt 
(Arman, 2012). Varje lidande är personligt och individuellt och formas av den lidande 
patienten och dennes omgivning (Arman, 2012; Eriksson, 1994).     
 
Eriksson (1994) förklarar lidandet som en del av livet. Att ta bort lidandet från människan 
vore som att ta ifrån livet dess gestalt och form. Lidandet beskrivs som en ständig kamp 
mellan det onda och det goda. I allmänhet ses ofta lidandet som något ont. Detta gör att 
personen byggt upp en ångest och rädsla inför lidandet. Problemet blir då att personen 
försöker dämpa ångesten och därmed dämpa lidandet istället för att genomleva det och finna 
en väg ur det. Det är viktigt peka på att i det individuella lidandet finns ett ställningstagande. 
Antingen ger personen upp eller så kämpar personen. 
 
Travelbee (2010) menar att lidandet är något som varje enskild individ genomgår eftersom 
själva lidandet är knutet till personens villkor. Alla personer förr eller senare i livet kommer 
att stöta på situationer som orsakar lidande för den enskilda individen. Begreppet lidande har 
olika betydelser. Dock används begreppet främst för att beskriva hur någon upplever fysisk 
och/eller psykisk smärta. Begreppet används också för att beskriva upplevelser. Personer som 
upplever lidande går igenom olika faser. Frågan Varför jag, faser av depression, förnekelser 
och förvirring är vanliga. Vilken av dessa faser personen hamnar i beror på vart i livet 
han/hon befinner sig. Den vanligaste fasen är Varför jag fasen. Denna fas är ett resultat av en 
reaktion som många personer får i sitt lidande. Fasen är troligtvis grundad i svårighet att 
acceptera situationen.   
 
Precis som Arman (2012) och Eriksson (1994) beskriver så lyfter även Travelbee (2010) att 
lidande är en livserfarenhet alla personer upplever någon gång under livet. Lidandet är unikt 
för varje enskild individ (Arman, 2012; Eriksson, 1994; Travelbee, 2010).  Lidandet är en del 
av varje individuell persons liv och kopplas till individens upplevelse av den situation han/hon 
befinner sig i just nu. Lidandet kan beskrivas som att varje enskild individ upplever en känsla 
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av att förlora kontrollen över situationen. I omvårdnaden är det viktigt att försöka lindra det 
lidande som patienten upplever. En del av lindandet innebär att patientens uppleva lidande ska 
bekräftas. Genom att bekräfta patientens lidande kan det innebära att patienten försonas med 
sin situation och kan då förstå den på ett nytt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
 
 
Hälsa och välbefinnande 
 
Eriksson (1988) beskriver hälsa och välbefinnande som ett tillstånd som kan uppnås och 
upplevas först när det sker en frånvaro av negativa faktorer. Personen ska kunna uppleva 
välbefinnande genom att känna helhet, bestående av kropp, själ och ande. 
 
Travelbee (2010) beskriver att upplevelsen av välbefinnande är personlig. En person som fått 
en diagnos, till exempel en dödlig sjukdom inte nödvändigtvis behöver uppleva en avsaknad 
av välbefinnande. Medan en fullt frisk person kan också uppleva avsaknad av välbefinnande 
och hälsa.  
 
Antonovsky (1996) använder sig av KASAM modellen. KASAM är ett begrepp som står för 
känsla av sammanhang som har en stor betydelse för hälsa och välbefinnande. En person som 
ska uppnå en känsla av sammanhang måste ha en förståelse av de olika situationer som vi 
människor möter på. Det är viktigt för patienter att tro att han eller hon kan hantera sin 
situation och känna en meningsfullhet under tiden. Detta gör det lättare att hantera situationen. 
Genom att känna en meningsfullhet och klara av att hantera situationen skapar det en känsla 
av kontroll. Han lyfter också att vårdpersonalens roll i bemötandet med patienten kan hjälpa 
patienten att känna en känsla av sammanhang och genom detta bidra till att patienten upplever 
ett ökat välbefinnande. 
 
Wallace och Appleton (1995) menar att omvårdnaden hade en signifikant betydelse för att 
främja välbefinnande hos patienterna. Patienten ska ses som en unik individ i bemötandet och 
genom detta bidra till ökat välbefinnande. Det gäller att sjuksköterskan definierar vad 
hjälpande bemötande innebär. Detta kan göra att sjuksköterskan lättare kan känneteckna 
välbefinnande.  
 

Eriksson (1989) förklarar att en person kan känna hälsa även om, en sjukdom är närvarande 
hos personen. Hon förklarar även att sundhet, friskhet och välbefinnande tillsammans kan 
förklaras som hälsa hos en person. Friskhet står för den fysiska hälsan, sundhet står för 
psykiska hälsan samt att välbefinnande är välbehag som personen upplever som ett tillstånd 
hos sig själv. Eriksson (1988, 1989) beskriver att upplevelse av hälsa kan göras även om 
sjukdom är närvarande. Eriksson (1988, 1989) beskriver i sitt ”hälsokors” hur hälsa kan 
upplevas i olika situationer. För att få en bättre bild kan ett kors ritas upp. I den övre rutan till 
höger så upplever personen hälsa. Övre rutan till vänster upplever personen hälsa trots att 
sjukdom är närvaro. I rutan nere till höger upplever personen ohälsa trots att sjukdom är 
frånvarande. Rutan nere till vänster upplever personen ohälsa när sjukdom finns närvarande. 
Eriksson (1989) förklarar att hos varje person är hälsan naturlig. När personen har hinder i sin 
vardag som personen inte kan övervinna upplevs ohälsa. När hindren övervinns upplever 
personen hälsa igen. En persons upplevelse av hälsa kan ändras i varje stund samt beroende 
på vilken situation personen befinner sig i.  Enligt Världshälsoorganisationen även förkortat 
WHO (1948) är hälsa när fysiska, psykisk och socialt välbefinnande blir ett tillstånd som blir 
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fullständiga tillsammans och inte bara när sjukdom är frånvarande. När någon känner total 
fysisk, psykisk samt socialt välbefinnande vill Lohmann (1990) förklara det som hälsa.  

 

Problemformulering 
 
Fram till 1992 klassades homosexualitet som en psykisk sjukdom, vilket ledde till att personer 
inte var öppna med sin sexuella läggning. I dagens samhälle är det fortfarande inte helt 
accepterat att leva med vem man vill oavsett kön, även om samhället är på god väg är det en 
bra bit kvar. Personer med en sexuell läggning som inte hör till sexualitetsnormerna, det vill 
säga homosexuella, bisexuella och transsexuella. Värderingar kan vara negativa eller positiva. 
Värderingar är något som kommer från något djupt rotat i personen och detta läggs inte åt 
sidan när sjuksköterskan befinner sig på jobbet och utför sitt arbete. Mötet med en person som 
inte tillhör sexualitetsnormen kan då bli lidande genom att sjuksköterskan till exempel inte 
lyssnar på personens frågor och funderingar. Om personen inte ses som en unik kan detta 
påverka välbefinnandet hos personen. Omgivningen påverkar en persons lidande, lidande kan 
uppkomma genom att till exempel sjuksköterskan värderingar inte är neutrala och bemöter en 
person negativt då personen inte tillhör sexualitetsnormen.  

 

Syfte 
 
Syftet är att beskriva hur sjuksköterskans värderingar påverkar mötet med patienten som inte 
tillhör sexualitetsnormen 

 

Metod 
 
Studien är en litteraturöversikt. Detta valdes för att se vad som finns beskrivet om området. 
Friberg (2012) beskriver att om en litteraturöversikt ska kunna utföras måste litteratur inom 
det valda området finnas publicerad. Friberg (2012) menar att när det görs en litteraturöversikt 
är det för att se hur mycket information det finns inom ett område. En litteraturöversikt går till 
på så sätt att först måste veta att det finns nog med tidigare forskning inom området som valt 
att göra denna typ av studie. Sökningen av artiklar innefattar systematisk sökning. En 
förståelse för vad artiklarna handlar om fås genom att läsa abstracten i artiklarna. Artiklarna 
som valts ut för att vara med i studien ska svara upp till studiens syfte. Både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar kan användas (Friberg, 2012). Polit och Beck (2012) lyfter skillnaden på 
vad en kvantitativ och kvalitativ artikel är. En kvantitativ artikel är när resultatet presenteras 
med siffror i tabeller med procentsatser och P-värden. Studien har oftast använt sig av 
skattningsformulär (Polit & Beck, 2012). 
 
I denna litteraturöversikt har både systematisk sökning och osystematisk sökning använts. En 
systematisk sökning går till på så sätt att alla sökningar som görs dokumenteras samt antalet 
träffar som sökningen resulterar i. Detta görs för att om någon vill kunna återskapa 
sökningarna som gjorts för att kunna komma fram till liknande svar samt att trovärdigheten 
ökar om tillvägagångssättet förklaras. Osystematisk sökning är motsatsen till systematisk 
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sökning där sökningen inte behöver dokumenteras då sökningen inte kan gå att återskapas. 
Sökningen i en osystematisk sökning görs genom att söka i bokhyllorna på bibliotek och titta i 
tryckt litteraturs referenslistor om det där finns något av intresse att gå vidare med (Östlundh, 
2012). 
 
 
Litteratursökning 
 
De databaser som användes för den systematiska sökningen var Cinahl, Academic Search 
Elite och PubMed. 
 
För att få fram relevanta sökord gjordes först en osystematisk sökning för att få igång 
tankarna om sökord. Efter den osystematiska sökningen gjordes systematiska sökningar 
(Bilaga I) och redovisas i tabell 2. Östlundh (2012) pekar på att när sökning görs kan 
trunkering användas och med det menas att man använder sig av en * i slutet av sökordet. 
Detta görs för att få med alla ändelser av ordet, till exempel: sjukskötersk* för att få med 
orden sjuksköterska, sjuksköterskor och sjuksköterskorna. Detta är en söktekninsk funktion. 
Östlundh (2012) beskriver även hur avgränsningen Peer Reviewed kan användas för då ökar 
oftast chanserna på att hitta vetenskapliga artiklar.  
 
Totalt gjordes fem systematiska sökningar i Cinahl, i PubMed gjordes två systematiska 
sökningar och i Academic Search Elite gjordes en systematisk sökning för att få fram artiklar 
som skulle användas till resultatet av studieförfattarna. Exempel på sökord som användes är: 
LGBT, nurse, homosexual* och wellbeing. Alla Sökord som användes finns i bilaga I.  
 
Institutionen för hälsovetenskap vid Högskolan Väst har valt att göra en omarbetning av 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) granskningsmall som användes vid kvalitets-
granskningen av artiklarna. Granskningsmallen finns under bilaga II. Mallen är för 
kvantitativa artiklar då alla artiklar är kvantitativa. 
 
 
Urval 
 
Begränsningar som användes vid sökning av artiklarna var att artiklarna inte fick vara äldre än 
15 år (skrivna mellan 2001-2016), de skulle vara peer review, skrivna på engelska samt full 
text. I vissa databaser fanns det inga artiklar från 2001 utan då ändrade databasen automatiskt 
till närmaste årtal uppåt som det fanns artiklar ifrån. Vi läste totalt 223 titlar, 171 abstract och 
91 artiklar. Av de 91 artiklarna valdes nio artiklar för att användas till resultatet.  Vi använde 
oss inte av några inklusions- eller exklusionskriterier under sökningen då det finns vagt om 
vetenskapliga artiklar inom det valda området. Vi valde att göra inklusions- och 
exklusionskriterier när artiklarna var hittade för att få ut relevant information av artiklarna 
som svarade upp till syftet. Inklusionskriterierna var homosexuell, bisexuell, transsexuell, 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter för att svara mot vårt syfte. Exklusionskriterierna 
var för att det fanns information i artiklarna som inte svarade mot vårt syfte och de 
exklusionskriterierna var queer, läkarstudenter, läkare, undersköterskor, undersköterske-
studenter och administrativ personal. Artiklarna som inkluderades för att vidare analysera för 
att sedan använda till det egna resultatet illustreras i bilaga III. 
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Analys 
 
Analysen av artiklarna gick till så att alla inkluderade artiklar först lästes i sin helhet av båda 
författarna för att få en tydlig bild av vad artiklarna innehåller. Läsningen därefter fokuserades 
på artiklarnas resultat. Sedan lästes alla artiklar för sig och markerade viktig information med 
överstryckningspenna samt att det till varje artikel skrevs en sammanfattning och nyckelord. 
Med sammanfattningen och nyckelorden satte sig studieförfattarna tillsammans för att 
sammanställa och för att få fram teman till resultatet. Innehåll från olika artiklarna som sedan 
visade sig handla om samma sak placerades under samma rubrik/tema.  
 
Övergripande hur analysen ska gå till när det görs en litteraturöversikt görs i tre steg enligt 
Friberg (2012). I första steget sker följande: studierna som valts att användas till 
litteraturöversikten behövs läsas flera gånger för att helheten i studierna ska förstås. I steg två 
görs följande: Likheter och/eller skillnader i teoretiska utgångspunkter, metodologiska 
tillvägagångs sätt, analysgången, syftet samt i studiernas resultat. En översiktstabell ska göras 
över studierna som väljs att tas med, tabellen ska innehålla det som tidigare förklarades med 
likheter och/eller skillnader. Vad som tas med i tabellen avgör hur detaljerat analysen kommer 
bli beskriven. Det som är viktigt i en tabell är dokumentationen som görs i den. I det tredje 
och sista steget sker följande: utifrån likheter och skillnader sorteras materialet. I resultatet 
läggs den största vikten på att presentera fynden som gjorts utifrån likheter och skillnader. 
Något som bör ägnas en tanke är att resultatet från kvalitativa och kvantitativa studier 
presenteras på två olika sätt. Kvalitativa fokuserar på ord samt att bygga upp resultatet efter 
teman eller kategorier. Kvantitativa fokuserar på siffror samt att resultatet redovisas när 
statistiska beräkningar gjort på informationen som framkommit. Information som kommer 
fram som innehåller samma ska sorteras med fördel under samma tema för att ge läsaren en 
bättre förståelse om vad temat handlar om (Friberg, 2012). Polit och Beck (2012) förklarar 
hur effektstorleken av två medelvärden räknas ut med hjälp av Cohen d. Skillnaden mellan två 
gruppers medelvärde divideras med gruppens standardavvikelse, summan av detta blir 
effektstorleken i Cohen d. Cohen d visar hur mycket effekt olika värden har. Värdet 0,2 i 
Cohen d visar på en liten effekt, värdet 0,8 i Cohen d visar på medel effekt och värde som 
ligger på 0,8 eller högre i Cohen d visar på hög effekt. Ett negativt värde inom Cohen d visar 
på att det inte finns någon effekt. Effektstorleken är storleken på förhållandet mellan 
forskningsvariablerna. Hög effektstorlek visar på att resultatet i en studie inte påverkats av 
slumpen. 
Lantz (2014) pekar på att ett medelvärde räknas ut genom att addera ihop ett visst antal 
kvantitativa variabelvärden. Summan av de kvantitativa variabelvärdena divideras med antalet 
kvantitativa variabelvärden som adderades ihop för att få fram summan. Summan som 
framkommer efter divideringen är medelvärdet. Polit och Beck (2012) pekar på att ju lägre ett 
P-värde är desto mindre är chansen att resultatet slumpmässigt framkommit. Ett lågt P-värde 
gör resultatet mer trovärdigt. Ett P-värde < 0,05 är ett acceptabelt P-värde. Polit och Beck 
(2012) beskriver regressionsanalys som är till för att se sambandet mellan variabler samt för 
att förutsäga värden för en beroende variabel baserat på en eller fleras variabler som är 
oberoende. Ju högre samband mellan två variabler ger en mera exakt förutsägelse. Värdet kan 
variera från +1,00 till -1,00. 
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Resultat   
 
Sjuksköterskestudenterna kommer i resultatet att benämnas som sjuksköterskor eftersom det 
är den profession de får när de är färdiga. 
Tabell 1: Teman och underteman  

 
 
Sjuksköterskans religiösa värderingar 
 
Detta tema handlar om hur sjuksköterskans religiösa värderingar påverkar deras syn på HBT-
personer. De underteman som framkom var Acceptans i mötet och Svårigheter i mötet. 
 
Religion 
 
Attitudes Toward Lesbian and Gay Men [ATLG] är ett mätinstrument som används för att 
mäta sjuksköterskans attityd mot lesbiska kvinnor och homosexuella män. Deltagarna i 
studierna fick svara på 20 olika påståenden med sant eller falskt.  (Blackwell, 2008; Backwell 
& Kiel, 2008; Champan, Watkins, Zappia, Nicol & Shields, 2012b; Rowniak, 2015). 
 
 
Acceptans i mötet 
 
Cornelius och Carrick (2015) hade totalt 190 deltagande sjuksköterskor. Av dessa 
identifierade sig 37 % som protestanter. Studien undersöker sjuksköterskornas 
kunskapsnivåer gällande deras attityd mot HBT-personer. Studien visade att attityderna hos 
de sjuksköterskor som tillhörde den protestantiska tron inte påverkades (p = 0,112 och 0,642). 
 
Dinkel, Patzel, McGuire, Rolfs och Purcell (2007) använde sig av mätinstrument Index of 
Attitudes toward Homosexuals [IAH] och the Homophobic Behavior of Students Scale 
[HBSS]. IAH används för att mäta homofobiska attityder. IAH kan ge mellan 0-100 poäng. 
Poäng på 50 eller mer indikerar homofobi hos deltagarna. Även HBSS mäter nivåer av 
homofobi bland sjuksköterskorna. HBSS kan ge mellan 0-100 poäng. Höga poäng på HBSS 
skalan indikerar en mer negativ attityd mot personer som inte tillhörde sexualitetsnormen. 
Samtliga sjuksköterskor fick svara på om de ansåg att deras religiösa tro hade en positiv 

HUVUDTEMA  UNDERTEMA 

 
 
Sjuksköterskans religiösa värderingar 

Acceptans i mötet 
 
Svårigheter i mötet 

 
 
Sjuksköterskans kulturella värderingar  

Etnicitetens betydelse av acceptans 
 
Förförståelse av HBT-personer och dess 
betydelse av acceptans 
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påverkan på deras attityd mot personer som inte tillhörde sexualitetsnormen. Av alla 
sjuksköterskor var det 21 % som svarade att de påverkades mycket av deras religion, 34 % var 
något påverkade av deras religion, 35 % var inte påverkade alls och 10 % avsåg att frågan om 
religion inte passade in på dem. Sjuksköterskorna fick även svara på om deras religiösa tro 
påverkade deras attityd negativt. Av alla sjuksköterskor svarade 11 % att de påverkades 
mycket av deras religion, 27 % svarade att de var något påverkade av sin religion, 50 % 
svarade att de inte påverkades alls och 12 % svarade att frågan gällande religion inte passade 
in på dem. Båda resultaten av mätinstrumenten analyserades med hjälp av en stegvis 
regressionsanalys. Icke accepterande religiös påverkan (β = -.38 ), förförståelse och eller 
tidigare erfarenhet av personer som inte tillhörde sexualitetsnormen (β = +.32 ), acceptera 
religiös påverkan (β = - 0,16) rapporterades med IAH. Icke acceptera religiös påverkan (β = -
.32 ), förförståelse och eller tidigare erfarenhet av personer som inte passade i 
sexualitetsnormen (β = +.38 ), acceptera religiös påverkan (β = -0,27) rapporterades med 
HBSS. Tidigare förförståelse och/eller erfarenhet av personer som inte tillhörde 
sexualitetsnormen hade ett litet inflytande på poängen i båda enkätsvaren.  
 
Svårigheter i mötet 
 
Chapman, Watkins, Zappia, Combs och Shields (2012a) använde sig utav mätinstrumentet 
ATLG. Undersökningen omfattade 68 sjuksköterskor, 61.2 % av dessa var kristna och 13.2 % 
deltog i gudstjänster minst en gång i veckan.  Sjuksköterskor som var religiösa och som 
deltog i gudstjänst minst en gång i veckan uppvisade en mer negativ attityd mot homosexuella 
kvinnor (medelvärde = 51,5) än de religiösa sjuksköterskor som deltog mer sällan i 
gudstjänster (medelvärde = 33,8) detta var en signifikant skillnad (p=0,001). Likvärdig var 
resultatet när det kom till attityden mot homosexuella män. De som var öppet positiva till 
HBT-personer hade ett medelvärde på 31,8 och de som inte var det hade ett medelvärden på 
44,1 vilket var en signifikant skillnad (p=0.02).   
 
Rowniak (2015) hade totalt 90 deltagande sjuksköterskor i sin studie, 34 % var katoliker och 
utgjorde den största religiösa gruppen av sjuksköterskorna. Strax efter med 26 % kom 
protestanter. ATLG skalan användes för att mäta sjuksköterskans attityd mot homosexuella 
kvinnor och homosexuella män. Även Modern homonegativity Scale (M) användes. Detta 
mätinstrument liknar ATLG i poängsättningssystemet. Svaren rankas mellan 1-5 från Håller 
helt med (1) till Håller inte alls med (5). Av de katolska sjuksköterskorna ansåg 64,5 % att 
homosexualitet var ett val personerna själva gjorde. Deltagargruppen protestanter var den 
grupp som registrerade högst poäng både på ATLG och M skalan jämfört med katolikerna. En 
statistisk skillnad mellan grupperna kristna och protestanter hittades (p = 0,002). Gruppen 
kristna var den grupp som visade högst tendens till en icke accepterande attityd mot HBT-
personer. 
 
Sabin, Riskind och Nosek (2015) undersökte sjuksköterskans underförstådda och tydliga 
preferenser gällande heterosexuella, homosexuella och bisexuella patienter. Ett standardmått 
på effektstorleken beräknades enligt Cohen d. Detta för att kunna kontrollera hur stor den 
tydliga och underförstådda preferensen var. Heterosexuella manliga sjuksköterskor visade en 
stark underförstådd preferens för heterosexuella kvinnor (Cohen d = 1.06) och heterosexuella 
män (Cohen d =1.38). Heterosexuella kvinnliga sjuksköterskor visade liknande tendenser som 
männen gällande heterosexuella kvinnor (Cohen d = 0.93). Preferensen för homosexuella män 
var större hos de kvinnliga sjuksköterskorna än preferensen för heterosexuella män (Cohen d 
=1.30). De sjuksköterskor som identifierade sig som homo- eller bisexuella visade i samtliga 
grupper en preferens för de patienter som delade deras sexuella läggning.  
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Sjuksköterskans kulturella värderingar 
 
Detta tema handlar om sjuksköterskans kulturella värderingar och dess inverkan på 
sjuksköterskans attityd. Underteman som framkom under arbetets gång var Etnicitetens 
betydelse av acceptans och Förförståelse av HBT-personer och dess betydelse av acceptans. 
 
 
 
Etnicitetens betydelse av acceptans 
 
Sjuksköterskans etnicitet beskrivs som vita, afroamerikaner, asiater, spanska, mångetniska 
och övrigt (Blackwell, 2008; Blackwell & Kiel, 2008; Chapman et al, 2012a; Chapman et al, 
2012b; Cornelius & Carrick, 2015; Rowniak, 2015; Sabin, Riskind & Nosek, 2015). 
 
Blackwell och Kiel (2008) har använt sig av mätinstrument som ATLG. I denna studie deltog 
totalt 163 sjuksköterskor, 79 % var vita och 4.8 % afroamerikaner. Dessa två etniska grupper 
som stod ut i resultatet. De som identifierade sig som vita fick poäng medel 42 på ATLG 
skalan vilket också var de lägsta registrerade poängen. Gruppen afroamerikaner var den grupp 
som fick 61 poäng på ATLG skalan och var därmed den etnicitet som fick högst poäng. En 
koppling mellan nivåerna av poäng och gruppens etniciteter var tydlig. 
 
Chapman et al. (2012a) hade totalt 68 deltagande sjuksköterskor, 88,2 % tillhörde etniciteten 
vita, 7,4 % tillhörde etniciteten asiater och 4,4 % av sjuksköterskorna sågs som etnicitet 
övrigt. Mätinstrument som användes var ATLG- skalan. Kunskapsnivåerna gällande HBT 
bland sjuksköterskorna analyserades. Av dessa fick 13,4 % ca 90 % rätt. Kunskapspoängen 
hade en tydlig koppling till de med vit etnicitet och hur ofta de deltog i gudstjänster. När det 
gällde skattning av homosexualitet fick sjuksköterskor som tillhörde etniciteten vita lägre 
poäng än etnicitetsgruppen övriga (p = 0,07 gällande homosexuella kvinnor och p = 0,01 
gällande homosexuella män). 
 
Rowniak (2015) hade totalt 90 deltagande sjuksköterskor, 41 % var vita och asiater utgjordes 
av 38 % av de etniska deltagargrupperna. Av de vita sjuksköterskorna ansåg 29,7 % att 
homosexualitet var ett val personen gjorde själv. Resterande 70,3 % ansåg att homosexualitet 
inte var ett val. Koppling mellan sjuksköterskornas etnicitet acceptans mot HBT-personer 
hittades. Vita sjuksköterskor visade en högre tendens på ATLG skalan att vara mer 
accepterande av HBT-personer än den etniska gruppen asiater. Av de asiatiska 
sjuksköterskorna ansåg 77,1 % att homosexualitet var ett val. Skillnaderna mellan grupperna 
vita (medelvärdet=16.62) och asiater (medelvärdet=22.82) hittades. De deltagande 
sjuksköterskorna tillhörde olika grupper med olika utbildningsnivåer. De grupperna med lägre 
utbildningsnivå uppvisade en signifikant mindre positiv attityd mot personer som inte 
tillhörde sexualitetsnormen (p = 0,0001). 
 
Sabins et al. (2015) resultat visar att sjuksköterskor som var vita visade på en mindre 
underförstådd och tydlig preferens mot heterosexuella över homo- och bisexuella än 
etniciteterna afroamerikanska, spanska och asiatiska sjuksköterskor. Genom att jämföra 
resultaten mellan vita sjuksköterskor (Cohen d = 0.64; 0.96 och 0.47) och afroamerikanska 
sjuksköterskor (Cohen d = 1.31; 0.62 och 0.91) sågs en tydlig skillnad. Skillnad i 
sjuksköterskornas association och preferens för sexuell läggning visades. 
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Förförståelse av HBT-personer och dess betydelse av acceptans 
 
Blackwell (2008) hade totalt 165 deltagande sjuksköterskor i sin studie där 73 % hade en 
förförståelse och/eller tidigare erfarenhet av HBT-personer. Av dessa skulle 62 % stödja en 
policy på arbetsplatsen som inte skulle tillåta diskriminering på grund av sexuell läggning. 
Mätinstrumentet ATLG användes för att mäta sjuksköterskans attityd mot HBT-personer. 
Sjuttioåtta procent av sjuksköterskorna fick en poängsumma på 60 poäng eller lägre på ATLG 
skalan. Av sjuksköterskorna var det 22 % som uppvisade en högre poäng än 60 på ATLG 
skalan, 73 % av sjuksköterskorna hade en förförståelse och eller tidigare erfarenhet av HBT-
personer och de var också dessa sjuksköterskor som uppvisade lägre poäng på ATLG skalan. 
Resultatet indikerar en statistisk skillnad (p = < 0.05) där sjuksköterskor med förförståelse och 
eller tidigare erfarenhet av HBT-personer, uppvisar en tendens att vara mer accepterande mot 
dessa människor.  
 
Chapman et al. (2012b) använde sig utav Knowledge About Homosexuality scale som 
används för att mäta sjuksköterskornas kunskapsnivåer gällande personer som inte tillhörde 
sexualitetsnormen. Skalan omfattar 19 påståenden som bedöms vara sanna eller falska. Höga 
poäng indikerar en högre kunskapsnivå hos deltagarna, även ATLG- skalan användes för att 
undersöka området. Av alla deltagande sjuksköterskor som deltog svarade 13 % av dem rätt 
på 17 (90 %) eller mer av påståendena. En signifikant skillnad i attityder till homosexuella 
män (p = 0,001) men inte attityder till homosexuella kvinnor (p = 0,10). De sjuksköterskor 
som hade en förförståelse och eller tidigare erfarenhet av personer som inte tillhörde 
sexualitetsnormen hade en högre tendens att uppvisa en mer accepterande attityd mot 
homosexuella kvinnor än mot homosexuella män. 
 
Cornelius och Carrick (2015) presenterar att 84 % av 190 deltagande sjuksköterskor hade en 
förförståelse och/eller tidigare erfarenhet av HBT-personer. Dessa sjuksköterskor visade 
också en signifikant högre tendens att vara mer accepterande i mötet med HBT-personer (p = 
0,042). 

Röndahl, Innala och Carlsson (2004) använde sig av mätinstrumentet Attitudes toward 
Homosexuality Scale [ATHS]. De deltagande sjuksköterskorna fick svara på påståenden där 1 
= håller med helt och 9 = håller inte med alls. Summan av poäng kunde bli minst 10 (negativ 
attityd) eller max 90 (positiv attityd). Sjuksköterskorna fick höga poäng på ATHS 
(medelvärde 75,08) vilket indikerar en positiv attityd mot HBT-personer. Av 224 
sjuksköterskorna uppvisade 62,5% en positiv attityd mot HBT-personer.  
 
 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterskans värderingar påverkar mötet med 
patienter som inte tillhör sexualitetsnormen. Då bristande mängd forskning finns inom det 
valda ämnet valdes en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att möjliggöra en 
översikt av forskningsområdet. En litteraturöversikt är inte begränsad till kvalitativ eller 
kvantitativ forskning (Friberg 2012). 
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Samtliga artiklar som analyserats i resultatet genomgick en kvalitetsgranskning. 
Granskningarna gjordes utifrån en mall, den utgick från kvantitativa artiklar (Bilaga II). 
Artiklar med hög och medelhög nivå i kvalitetsgranskningen inkluderades i denna 
litteraturöversikt.  
Trots den relativt höga nivån av kvalitetsgranskningen saknade åtta av de nio artiklarna ett 
tydligt strukturerat etiskt resonemang eller tydligt beskrivet etiskt godkännande. Endast 1 
artikel innehåller ett tydligt beskrivet etiska ställningstagande. Dock lyfter samtliga artiklar 
hur deltagarna tagit del av information och hur anonymiteten gått till väga. Trots avsaknaden 
av en tydlig struktur för etiken i artiklarna, hittades etiska resonemang och ställningstagande i 
texten som anses kunna relateras till etiskt ställningstagande.  
Deltagarna i artiklarna ska inte kunna gå att identifiera. Samtliga deltagare ska vara 
informerade om vad studien innebär och de ska även ha gett sitt samtycke gällande sitt 
deltagande (Polit & Beck, 2012). 
 
Analysen av artiklarna gjordes var för sig för att se om resultatet blev likvärdigt. Detta gjordes 
för att öka trovärdigheten gällande litteraturöversikten. Analysen gjorde det möjligt att finna 
likheter och skillnader hos artiklarna. Detta skapade en översikt där slutsatsen om syftet 
kunde dras. 
Vid litteratursökningen framkom det att området innehåller en begränsad mängd forskning. 
Därför inkluderas sjuksköterskestudenter i resultatet.  
Den databas som blev mest frekvent använd under litteratursökningen var Cinahl. Eftersom 
det inte hittades tillräckligt med relevant forskning gjordes flera sökningar i databaserna 
Pubmed samt Academic Search Elite. För att få ett tillfredställande träffresultat lyfter Friberg 
(2012) litteratursökning på flera ställen. Samtliga databaser gav relevanta artiklar som svarar 
för litteraturöversiktens syfte. 
 
För att resultatet i litteraturöversikten ska grundas på relevant och färsk forskning söktes 
artiklar publicerade 2001-2016. Årsspannet blev äldre än tidigare tänkt men då urvalet av 
artiklar var begränsat fick årsspannet ökas. Ny forskning sker ständigt och detta leder till att 
artiklarna är en så kallad färskvara. Östlundh (2012) betonar innebörden av ett relevant 
åldersspann på artiklarna. 
Totalt gjordes åtta systematiska sökningar i databaserna. Av de träffar som förekom lästes 223 
titlar och 171 abstract. Slutligen valdes nio artiklar ut utifrån hur artiklarnas innehåll kunde 
motsvara litteraturöversiktens syfte. En sökningsmättnad uppstod då många av de träffar som 
förekom i de olika sökningarna var återkommande. 
Under litteratursökningen framkom endast kvantitativa artiklar. Detta var något som 
förvånade oss. Vi förväntade oss att hitta kvalitativa artiklar men då forskningsområdet var 
strängt begränsat valdes samtliga nio artiklar. Trots den begränsande mängden forskning 
hittades tillräckligt med artiklar för att få fram ett stabilt och hållbart resultat som svarar till 
litteraturöversiktens syfte. 
 
De nio artiklar som inkluderades i litteraturöversikten var skrivna i USA, Sverige, Kanada och 
Australien och flera av författarna hade skrivit flera av artiklarna. Då samtliga artiklar hade 
tydliga kopplingar mellan deltagargrupperna kan slutsats dras om att litteraturöversiktens 
resultat är överförbart på likvärdiga grupper.   
Överförbarheten av resultatet innebär i vilken utsträckning resultatet kan användas och 
anammas i andra sammanhang och av andra grupper än de som deltagit i forskningen (Polit & 
Beck, 2012). Funderingar som dykt upp är om resultatet blivit annorlunda om mer forskning 
gjorts i övriga länder. USA är ett återkommande och dominerande land bland de valda 
artiklarna. Litteraturöversiktens trovärdighet ökar genom att ett flertal deltagargrupper 
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används i artiklarna. Genom ett flertal deltagargrupper skapas möjlighet för större perspektiv 
av resultatet (Polit & Beck, 2012). I artiklarna fanns ett flertal olika deltagargrupper. De 
grupper som valdes för att litteraturöversiktens resultat skulle svara för syftet var 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, alla andra exkluderades. 
 
 

 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur sjuksköterskans värderingar påverkade mötet 
med patienten som inte tillhör sexualitetsnormen. De värderingar som tydligast visade sig i 
artiklarna som valts var de religiösa värderingarna. Sjuksköterskans etnicitet kan påverka 
mötet med patienter som inte passar in i sexualitetsnormen samt sjuksköterskans tidigare 
erfarenheter av personer som inte passade in i sexualitetsnormen kan göra skillnad i mötet. 
ICN:s etiska kod lyfter att de mänskliga rättigheterna, värderingar samt trosuppfattningar hos 
enskilda personer, familjer eller allmänheten ska sjuksköterskan främja miljön så det sker på 
bästa möjliga sätt och det ska samtidigt respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) lyfter att målet med hälso- och sjukvården är att 
hela befolkningen får vård på samma villkor och jämlik vård och den ska ges med respekt för 
den enskilda personen. Personens värde, integritet och självbestämmande ska respekteras. 
Hälso- och sjukvården ska motverka ohälsa (SFS 1982:763). Tillit och förtroende är något 
som är viktigt för de personer som söker vård. Har den som söker vård gjort det tidigare och 
då upplevt diskriminering eller särbehandling på grund av sexuell läggning till exempel så är 
det svårare för personen att vid detta vårdtillfälle vara lika öppen med sin sexuella läggning 
(Dahlborg Lyckhage & Lau, 2015). En koppling som är viktig att göra är den mellan jämlik 
vård och den synen varje person har på vad som är normalt samt diskriminering. Något som är 
centralt för att förstå hur sexualitet påverkar vården är att vara medveten om oskrivna regler 
och deras konsekvenser. Ett krav för att kunna tillgodose kravet på jämlik vård och att den 
vårdsökande ska få vara delaktig i sin vård är medvetenhet. Det som medvetenheten ska 
fokusera på är vad som är normalt och vad som är diskriminering (Dahlborg Lyckhage, Lau & 
Tengelin, 2015). Något som vi reagerat på är att i de studier vi valt till resultatet benämner 
författarna en etnicitet för vita. Även vi har valt att benämna dem som vita i vårt resultat då 
det är så de benämns i de olika studierna. I en litteraturöversikt ska resultatet sammanställas 
från olika studier och används då vita som en etnicitet så kan inte vi välja att benämna det 
annorlunda. Hade vi fått benämna etniciteten vita med att annat ord hade vi valt ljushyade.  

 

Sjuksköterskans religiösa värderingar 
 
Cornelius och Carrick (2015) pekar på att sjuksköterskorna som tillhörde den protestantiska 
tron inte blev påverkade av sin tro gällande attityden mot personer som inte tillhörde 
sexualitetsnormen. Dinkel et al. (2007) pekar på att i deras studie fick sjuksköterskorna frågan 
om deras religiösa tro påverkade dem att ha en mera positiv attityd mot personer som inte 
tillhörde sexualitetsnormen, 21 % av sjuksköterskorna menade på att deras tro påverkade 
attityden mycket, 34 % var något påverkad av deras tro, 35 % var inte påverkad av sin tro 
överhuvudtaget samt att 10 % ansåg att frågan inte var menad för dem. 
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Dessa resultat visar att sjuksköterskans religiösa tro oftast inte påverkade mötet med personer 
som inte tillhörde sexualitetsnormen, i många fall hade den religiösa tron en positiv inverkan 
på mötet. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att sjuksköterskor ska respektera 
patienten för vem han/hon är utan att ha någon som helst värdering om patienten (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). 

Antonovsky (1996) pekar på att vårdpersonalens roll i bemötandet med patienter kan känna en 
känsla av sammanhang, det bidrar till att patienten upplever ökat välbefinnande, känsla av 
sammanhang har stor betydelse för välbefinnandet och hälsan. I Dinkel et al. (2007) och 
Cornelius och Carrick (2015) studier pekar på att sjuksköterskornas religiösa tro hade en 
positiv eller en neutral inverkan på mötet med personer som inte tillhörde sexualitetsnormen 
Vilket ökar känslan av sammanhang och välbefinnandet ökar enligt Antonovsky (1996). 
Eriksson (1989) pekar på att en persons upplevelse av hälsa kan ändras från sekund till sekund 
samt beroende på vilken situation personen befinner sig i. Eriksson (1988) pekar på att hälsa 
och välbefinnande är ett tillstånd som kan upplevas först när negativa faktorer är frånvarande.  

 

Dinkel et al. (2007) Sjuksköterskorna fick även frågan om deras religiösa tro påverkat deras 
attityd negativt mot personer som inte tillhörde sexualitetsnormen, 11 % av sjuksköterskorna 
ansåg att de blev påverkade mycket av deras tro, 27 % ansåg att de blev påverkade något av 
deras tro, 50 % blev inte alls påverkade av deras tro samt att 12 % menade på att frågan inte 
gällde dem. Av de två mätinstrumenten som användes visades bara ett litet inflytande på 
poängen i enkätsvaren gällande tidigare förförståelse och/eller erfarenheter av personer som 
inte tillhörde sexualitetsnormen. Chapman et al. (2012a) pekar på att de sjuksköterskor som 
var religiösa och deltog i gudstjänst minst en gång i veckan hade en tendens att uppvisa en 
mera negativ attityd mot homosexuella kvinnor än de sjuksköterskor som var religiösa och 
deltog mer sällan i gudstjänster. Resultatet var likvärdigt när det gällde homosexuella män. 
Rowniak (2015) pekade på att deltagargruppen som var katoliker menade 64,5 % att 
homosexualitet var ett val personen själv gjorde. Gruppen kristna visade högst tendens att 
uppvisa en mindre accepterande attityd mot personer som inte tillhörde sexualitetsnormen. 
Sabin et al. (2015) beskriver att resultatet som framkom visade att sympatin för homosexuella 
män var större hos kvinnliga sjuksköterskor. Sjuksköterskor som antingen var homo- eller 
bisexuella visade sympatier för de patienter som delade deras sexuella läggning, detta gällde 
både kvinnliga och manliga sjuksköterskor. 
 

Som det tidigare har skrivits utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor angående religiös tro 
så får den inte påverka mötet med patienten om sjuksköterskan skulle ha en religiös tro. I 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan ska oberoende av bland annat 
tro utföra omvårdnaden på ett respektfullt sätt mot patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014).  Studieförfattarna kan inte förstå att den religiösa tron sjuksköterskan hade inte lämnas 
i omklädningsrummet som de övriga personliga tillhörigheterna sjuksköterskan hade. Mötet 
med patienten ska vara med respekt och utan några värderingar om vad som är rätt och fel. 
I Chapman et al. (2012a), Rowniak (2015) och Dinkel et al. (2007) studier pekar de på att 
sjuksköterskorna inte hade en accepterande attityd mot personer som inte tillhörde 
sexualitetsnormen. Detta kan då upplevas som en form av lidande för personen då svensk 
sjuksköterskeförening (2010) pekar på att lidande kan kopplas till den situation personen 
befinner sig i just nu. Travelbee (2010) beskriver att lidande inte endast behöver vara fysiskt 
och/eller psykiskt utan kan även användas för att beskriva något som någon upplever. Svensk 
sjuksköterskeförening (2010) beskriver att det är viktigt att kunna lindra lidandet i 
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omvårdnaden.  
Om sjuksköterskorna som inte hade en accepterande attityd i Chapman et al. (2012a), 
Rowniak (2015) och Dinkel et al. (2007) studier deltar i omvårdnaden av en person som inte 
tillhör sexualitetsnormen kan sjuksköterskorna bidra till att lidandet ökar då deras attityd 
påverkar hur personen som inte tillhör sexualitetsnormen upplever situationen. 
Detta kan kopplas till forskning som Bostanci Daştan (2015) har gjort med 158 
sjuksköterskor. Om sjuksköterskan var starkt religiös var de mer benägna att vara 
homofobiska medan en sjuksköterska med svag religiös tro var de mindre benägna att vara 
homofobisk. Studiens resultat i sin helhet pekar på att sjuksköterskorna är måttligt 
homofobiska samt att de hade en mera negativ attityd mot homosexuella. 
 
Sjuksköterskans kulturella värderingar 
 
Blackwell och Kiel (2008) hade två etniska grupper som stod ut i resultatet och det var 
etniciteterna vita och afroamerikaner. De hade högst respektive lägst poäng på ATLG- skalan. 
Gruppen vita sjuksköterskor hade lägst poäng på ATLG- skalan. Gruppen afroamerikaner fick 
högst poäng på ATLG- skalan. Chapman et al. (2012a) pekar på att deltagargruppen vita 
sjuksköterskor hade en lägre kunskapspoäng gällande HBT än de andra deltagargrupperna 
som var asiater och övriga. Rowniak (2015) pekar på att sjuksköterskor med lägre 
utbildningsnivå uppvisade en mindre positiv attityd mot personer som inte tillhörde 
sexualitetsnormen. Vita sjuksköterskor visade upp en mera accepterande attityd mot personer 
som inte tillhörde sexualitetsnormen än vad gruppen asiatiska sjuksköterskor gjorde. Sabin et 
al. (2015) vita sjuksköterskor hade mindre underförstådd och tydlig preferens mot 
heterosexuella över homo- och bisexuella än etniciteterna afroamerikaner, spanska och 
asiatiska sjuksköterskor. När de vita sjuksköterskorna och de afroamerikanska 
sjuksköterskornas resultat jämfördes sågs en tydligskillnad.  
 

Etnicitet är inte enbart kultur, religion eller vilken nation personer härstammar ifrån utan även 
hur en grupp med samma etnicitet definierar sig själva. Vad en etnicitet innebär kan vara 
självutnämnd eller en tillskriven identitet. Det finns lagar som beskriver att diskriminering 
inte får göras på grund av någons etnicitet inte heller bli ifrån tagen sina rättigheter på grund 
av sin etnicitet (Dahlborg Lyckhage & Lau, 2015). ICN: s etiska kod för sjuksköterskor pekar 
på att sjuksköterskans etnicitet inte ska påverka mötet med patienter som inte tillhör 
sexualitetsnormen då sjuksköterskan ska ha ett respektfullt bemötande mot alla patienter 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Författarna av denna studie vill peka på trots att olika 
etnicitet har olika värderingar om vad de anser är rätt och fel måste personerna som jobbar i 
vården förbise deras egna värderingar och sätta vad som är bäst för patienten först. 

Blackwell (2008) pekar på att 62 % av deltagarna skulle stödja en policy som inte skulle 
tillåta diskriminering på grund av sexuell läggning. Sjuttiotre procent av deltagarna hade en 
förförståelse samt tidigare erfarenheter av HBT-personer. Sjuksköterskor med förförståelse 
samt tidigare erfarenhet av personer som inte tillhör sexualitetsnormen visade större tendens 
att vara mera mer accepterande mot dessa personer. Chapman et al. (2012b) beskriver att 
sjuksköterskorna fick svara på ett antal påståenden som var sanna och falska, ju högre poäng 
indikerar för en högre kunskapsnivå hos sjuksköterskorna om HBT-personer. Sjuksköterskor 
som hade en förförståelse och tidigare erfarenheter av HBT-personer hade en högre tendens 
att uppvisa en mera accepterat attityd mot homosexuella kvinnor än mot homosexuella män. 
Cornelius och Carrick (2015) pekar på att 84 % av sjuksköterskorna hade en förförståelse 
och/eller tidigare erfarenhet av HBT-personer. Dessa sjuksköterskor hade högre tendens att 
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vara mera accepterande i mötet med HBT-personer. Röndahl, Innala och Carlsson (2004) 
pekar på att 62,5 % av sjuksköterskorna hade en positiv attityd mot HBT- personer.  
 

Vi anser att det är bra att sjuksköterskor har tidigare erfarenheter av personer som inte tillhör 
sexualitetsnormen enligt studierna verkar det som att de sjuksköterskorna har en mer 
accepterad attityd. Sjuksköterskorna med erfarenhet skulle kunna informera/undervisa i hur 
attityden ska vara i mötet med en person som inte tillhör sexualitetsnormen för sina kollegor 
som inte har erfarenhet och hjälper till med kunskapsutvecklingen hos sina kollegor. Dock är 
vår undran om de sjuksköterskor som inte har erfarenhet med en mindre accepterande attityd 
om det kan bero på osäkerhet i hur de ska bemöta eller handlar det om okunskap. 

Bostanci Daştan (2015) visar i sin studie att mer än hälften av de deltagande sjuksköterskorna 
uttalade tydligt att de inte kunde tänka sig att vara vän med någon som är homosexuell. 
Carabez et al. (2015) pekar på att 212 av 268 sjuksköterskorna inte hade fått någon träning 
eller utbildning i hur HBT-person-centrerad vård ska utföras. Sjuksköterskorna i studien 
påpekade att när de utbildades till sjuksköterskor blev de lärda hur bemötandet av olika 
etniciteter och religioner ska vara, men inte hur bemötandet av HBT-personer ska vara.  
Hundraåttionio sjuksköterskor kände sig bekväma/förberedda i att jobba med patienter som 
var antingen homo- bi- eller transsexuell. 

 

 Slutsatser 
 
Litteraturöversikten visar att sjuksköterskor som har starkare religiösa värderingar, tillhör en 
viss etnicitet och som har en bristande förförståelse av HBT-personer, visar vid attityd 
mätningar ha en högre tendens att ha svårighet i mötet med patienter som inte tillhör 
sexualitetsnormen. Resultatet visar också att en god förförståelse och tidigare erfarenhet av 
möten med HBT-personer skapade möjlighet för en mer accepterande attityd hos 
sjuksköterskan. Utifrån resultatet, ses en viss bristande förförståelse hos sjuksköterskan. Detta 
kan i sin tur leda till brister i mötet med personer som inte passar in i sexualitetsnormen. 
Personen kan till exempel uppleva att han/hon inte kan vara öppen med sin sexuella läggning 
eller vem hans/hennes anhöriga är. Detta kan resultera i att nödvändig information för vården 
faller bort. 
 

Praktiska implikationer 
 
Det första mötet en patient har med vården är ofta via kontakt med en sjuksköterska. Det är 
därför viktigt att patienten känner sig trygg i omgivningen och med sjuksköterskan. Detta för 
att sjuksköterskan inte ska gå miste om viktig information och för att patienten ska känna en 
tillit till vården. Litteraturöversiktens resultat tyder på en bristande kunskap om bemötande av 
HBT-personer. En del frågeformulär som idag används inom vården är inte uppdaterade efter 
samhällets utveckling och kan därför upplevas som kränkande från en del HBT-patienters 
perspektiv. Det är otroligt viktigt att alla inom vården, inte bara sjuksköterskan ska ha en god 
förförståelse om hur mötet med patienten ska individanpassas. Att skapa tillit mellan 
sjuksköterskan och patienten är a och o även för dessa patienter. Ett behov av att vara kritiskt 
till en del rutiner och frågeformulär är aktuellt. Något som är viktigt att göra är att fundera 
över sina egna värderingar och hur man uttrycker dem, inom vården är det väldigt viktigt att 
vara medveten om. Att tala med sina kollegor om HBT ges möjligheter att utveckla en mera 
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välkomnande miljö för alla personer, även de som inte tillhör sexualitetsnormen. Genom att 
prata om att vissa personer inte tillhör sexualitetsnormen görs ämnet synligt och kan 
diskuteras för att få alla medvetna om hur denna grupp personer upplever bemötande, 
attityder från vårdpersonal samt fördomar om personer som inte tillhör sexualitetsnormen. 
Vissa rutiner är nödvändiga för att ställa en diagnos. Det är väldigt viktigt att förklara för 
personen varför vissa undersökningar görs.  

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
 
Området som undersöks i litteraturöversikten är i behov av ytterligare forskning. Den 
bristande forskningsmängden begränsar möjligheterna att förtydliga sambanden mellan 
sjuksköterskans värderingar och attityder i möten med patienter som inte passar in i 
sexualitetsnormen. Dagligen möter sjuksköterskan människor med olika sexuell läggning och 
identitet. Vården idag består av mycket rutiner som inte är uppdaterade med dagens 
utveckling av identitet av kön eller sexuell läggning. Personcentrerad vård är något som borde 
eftersträvas i alla sammanhang för att undvika att något känner sig kränkt eller diskriminerad. 
Dock diskuteras inte möten med personer som inte passade in i sexualitetsnormen speciellt 
mycket. Tyvärr läggs det åt sidan.   
Området behöver belysas tidigare i sjuksköterskans utbildning och följas genom utbildning 
och på arbetsplatsen. Många sjuksköterskor saknar förförståelse kring området. I 
högskoleutbildningen som krävs för att bli legitimerad sjuksköterska behövs en mer öppen 
diskussion kring området. Arbetsplatserna behöver mer utbildning inom området för att 
samtlig personal ska ha en förförståelse kring de svårigheter som kan uppstå i mötet med 
personer som inte passade in i sexualitetsnormen och hur sjuksköterskan bör agera. Mer 
forskning och utbildning inom området är ett behov. 
   

19 
 



Referenser 
Aldrich, R. (2007). Gay: en världshistoria. Köping: Natur och Kultur 
 
Antonovsky, A. (1996). Hälsans mysterium. Köping: Natur och kultur 
 
Arman, M. (2012). Lidande. I L. Wiklund Gustin. & I. Bergbom. (red.), Vårdvetenskapliga 
begrepp i teori och praktik (s.185-196). Lund: Studentlitteratur 
 
Blackwell, C. (2008). Registered nurses' attitudes toward the protection of gays and lesbians 
in the workplace. Journal Of Transcultural Nursing, 19(4), 347-353 7p. doi: 
10.1177/1043659608322420 
 
Blackwell, C. W., & Kiehl, E. M. (2008). Homophobia in Registered Nurses: Impact on LGB 
Youth. Journal Of LGBT Youth, 5(4), 28-48. doi:10.1080/19361650802222989 
 
Bostanci Daştan, N. (2015). The attitudes of nursing students towards lesbians and gay males 
in Turkey. International Journal of Nursing Practice, 21(4), 376-382 7p. 
doi:10.1111/ijn.12294 
 
Carabez, R., Pellegrini, M., Mankovitz, A., Eliason, M., Ciano, M. & Scott, M. (2015). “ 
Never in all my years…”: Nurses´education about LGBT health. Journal of Professional 
Nursing, 31(4), 323-329 7p. doi:10.1016/j.profnurs.2015.01.003 
 
Chapman, R., Watkins, R., Zappia, T., Combs, S. & Shields, L. (2012a). Second-level 
hospital health professionals' attitudes to lesbian, gay, bisexual and transgender parents 
seeking health for their children. Journal Of Clinical Nursing, 21(5/6), 880-887 8p. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03938.x 
 
Chapman, R., Watkins, R., Zappia, T., Nicol, P. & Shields, L. (2012b). Nursing and medical 
students’ attitude, knowledge and beliefs regarding lesbian, gay, bisexual and transgender 
parents seeking health care for their children. Journal Of Clinical Nursing, 21(7/8), 938-945 
8p. doi:10.1111/j.1365-2702.2001.03892.x 
 
Cornelius, J. B., & Carrick, J. (2015). A Survey of Nursing Students' Knowledge of and 
Attitudes Toward LGBT Health Care Concerns. Nursing Education Perspectives, 36(3), 176-
178. doi:10.5480/13-1223 
 
Dahlborg Lyckhage, E. (2015). Vårdandets normer – minskat handlingsutrymme för vårdare 
och patient. I E. Dahlborg Lyckhage, G. Lyckhage & E. Tengelin (Red.), Jämlikvård vård – 
Normmedvetna perspektivet. ( s. 61- 77) Lund: Studentlitteratur 
 
Dahlborg Lyckhage, E. & Lau, M. (2015). Vithetsnormer – normer som producerar 
”hudfärgade” plåster. I E. Dahlborg Lyckhage, G. Lyckhage & E. Tengelin (Red.), Jämlik 
vård – Normmedvetna perspektiv. (s. 131- 151) Lund: Studentlitteratur 

Dalborg Lyckhage, E., Lau, M. & Tengelin, E. (2015). Normer som hinder för jämlik och 
rättighetsbaserad vård. I E. Dahlborg Lyckhage, G. Lyckhage & E. Tengelin (Red.), Jämlik 
vård – Normmedvetna perspektiv. (s. 37- 57) Lund: Studentlitteratur 

20 
 



Dickinson, T., Cook, M., Playle, J. & Hallett, C. (2014). Nurses and subordination: a 
historical study of mental nurses’ perceptions om administering aversion therapy for ‘sexual 
deviations’. Nursing Inguiry. 21(4), 283-293 11p doi:10.1111/nin.12044 
 
Dinkel, S., Patzel, B., McGuire, M., Rolfs, E., & Purcell, K. (2007). Measures of homophobia 
among nursing students and faculty: a Midwestern perspective [corrected] [published erratum 
appears in INT J NURS EDUC SCHOLARSH 2007;4(1):1p]. International Journal Of 
Nursing Education Scholarship, 4(1), 1-12 12p. doi: 10.2202/1548-923X.1491 
 
Eliason, M. J., Dejoseph, J., Dibble, S., Deevey, S., & Chinn, P. (2011). LESBIAN, GAY, 
BISEXUAL, TRANSGENDER, AND QUEER/QUESTIONING NURSES' EXPERIENCES 
IN THE WORKPLACE. Journal Of Professional Nursing, 27(4), 237-244 8p. 
doi:10.1016/j.profnurs.2011.03.003 
 
 
Eriksson, K. (1988). Vårdprocessen. Uppsala: Almqvist & Wiksell 
 
Eriksson, K. (1989) Hälsans idé. Uppsala: Almqvist & Wiksell 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber  
 
Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten(133- 143). Lund: Studentlitteratur 
 
Hedman, H. (2014). Patientens – personens röst. I I. Ekman. (red.), Personcentrering inom 
hälso- och sjukvård (s.7-19). Stockholm: Liber  
 
Lantz, B. (2014). Den statistiska undersökningen – grundläggande metodik och typiska 
problem. Lund: Studentlitteratur 
 
Lohmann, H. (1990). Psykisk hälsa och mänsklig miljö. Stockholm: Carlssons Bokförlag 
 
Martinsson, L. & Reimers, E. (2010). Norm-Struggles - sexualities in contentions. Cambridge 
Scholars Publishing 
 
Nationalencyklopedin (2016). Värdering. Hämtad 30 april, 2016, från 
http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4rde
ring 
 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research - generating and assessing evidence for 
nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 

RFSL (2013). Begreppslista. Hämtad 11 april, 2016, från RFSL http://www.rfsl.se/hbtq-
fakta/hbtq/begreppsordlista/ 

RFSL ungdom (2014). Vad är trans – transhistoria. Hämtad 19 april, 2016, från 
http://www.transformering.se/vad-ar-trans/transhistoria 
 
Rowniak, S. R. (2015). Factors Related to Homophobia Among Nursing Students. Journal Of 
Homosexuality, 62(9), 1228-1240. doi:10.1080/00918369.2015.1037135 
 

21 
 

http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4rdering
http://www.ne.se.ezproxy.server.hv.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4rdering
http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
http://www.transformering.se/vad-ar-trans/transhistoria
http://www.transformering.se/vad-ar-trans/transhistoria


Röndahl, G. (2013). Vårdrelaterade möten med homo- och bisexuella samt trans och 
queerpersoner (HBTQ). Hämtad 12 april, 2016, från 
http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-HBTQ-
perspektiv/Oversikt/ 
 
Röndahl,G., Innala, S., & Carlsson, M. (2004). Nurses' attitudes towards lesbians and gay 
men. Journal Of Advanced Nursing, 47(4), 386-392 7p. doi:10.1111/j.1365-
2648.2004.03116.xSabin, J. A., Riskind, R. G., & Nosek, B. A. (2015). Health Care 
Providers' Implicit and Explicit Attitudes Toward Lesbian Women and Gay Men. American 
Journal Of Public Health, 105(9), 1831-1841 11p. doi:10.2105/AJPH.2015.302631 
 
Saldert, C. (2014). Personcentrerade samtal vid kommunikationshinder. I I. Ekman. (red.), 
Personcentrering inom hälso- och sjukvård (s.207-222). Stockholm: Liber 
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdagen. Hämtad 17 mars, 2016, från 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--
ochsjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763 
 
SFS 2008:567. Diskrimineringslagen. Stockholm: Riksdagen. Hämtad 1 april, 2016, från 
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/ 
 
Svensk författningssamling (2012) Lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av 
könstillhörighet i vissa fall. Hämtad 19 april, 2016, från 
https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20120456.pdf 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2010). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad 5 april, 2016, från 
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/ 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2014). ICN:S etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 17 mars, 
2016, från http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 
 
Travelbee, J. (2010). Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 
 
Wallace, C.L. & Appleton, C. (1995). Nursing as the promotion of well-being: the clients’ 
experience. Journal of Advanced Nursing, 22, 285-289. doi:10.1046/j.1365-
2648.1995.22020285.x 
 
WHO (1948). Health. Hämtad 11 april, 2016, från 
http://www.who.int/trade/glossary/story046/en/ 
 
Wilkinson, R. & Pickett, K. (2009) Jämlikhetsanden - därför är mer jämlika samhällen 
nästan alltid bättre samhällen. Stockholm: Karneval förlag 
 
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur 
 

22 
 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-HBTQ-perspektiv/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-HBTQ-perspektiv/Oversikt/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--ochsjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--ochsjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/
https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20120456.pdf
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.who.int/trade/glossary/story046/en/
http://www.who.int/trade/glossary/story046/en/


Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - Vägledning 
för litteraturbaserade examensarbeten.( s. 57- 79) Lund: Studentlitteratur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23 
 



Bilaga I 
 
Tabell 2: Systematiska sökningar från databaserna Academic Search Elit, Cinhal och 
PubMed         
 
Databas/datum 
Academic 
Search Elite 
2016-04-05 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 LGBT 15213     
#2 Nurse 172127     
#3 Attitude 273055     
#4 S1+S2+S3 59     
Begränsningar Engelska 

2004-2016 
Peer 
Rewied 

 
 
 
59 

 
 
 
59 

 
 
 
25 

 
 
 
12 

 
 
 
3 

 
 
 
Databas/datum 
Chinal 
2016-03-29 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 ”nurse*” 621293     
#2 ”attitude*” 167547     
#3 ”homosexual*” 6722     
#4 S1+S2+S3 253     
Begränsningar 
 

2006-2016 
Peer Rewied 
Engelska 
Full text 

70 
70 
70 
44 

 
 
 
44 

 
 
 
40 

 
 
 
10 

 
 
 
2 

 
 
 
Databas/datum 
Chinal 
2016-04-01 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 ”nurse*” 621293     
#2 ”attitude*” 167547     
#3 ”homosexuality*” 2877     
#4 S1+S2+S3 108     
Begränsningar 2004-2016 

Engelska 
Peer Rewied 
Full Text 

37 
33 
33 
22 

 
 
 
22 

 
 
 
22 

 
 
 
20 

 
 
 
1 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Databas/datum 
Chinal 
2016-03-29 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (MH 
"Homosexuality")  

2703     

#2 nurse attitudes 37724     
#3 S1 + S2 87     
#4       
Begränsningar  2006-2016 

Peer Rewied 
Engelska 

23 
23 
23 

23 20 0 0* 

 
*De artiklar som framkom i denna sökning var artiklar vi redan tagit del av. Därför blev inga 
artiklar valda i denna sökning.  
 
 
Databas/datum 
Chinal 
2016-03-17 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (MH ”Nurse 
attitudes”) 

19967     

#2 ”homosexual*” 6715     
#3 S1+S2 94     
#4       
Begränsningar 2006-2016 

Peer Rewied 
Engelska 

22 
21 
21 

21 17 12 2 

 
 
 
 
Databas/datum 
Chinal 
2016-03-17 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (MH ”Nurse-
Patient 
Relations”)  

19546     

#2 ”homosexual*” 6715     
#3 S1+S2 58     
#4       
Begränsningar 2006-2015 

Peer Rewied 
Engelska 

16 
16 
16 

16 12 10 1 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Databas/datum 
PubMed 
2016-03-29  

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 "Homosexuality"[Mesh]  23875     
#2 "Homophobia"[Mesh] 194     
#3 #1 + #2 151     
#4       
Begränsningar Free full text 

2006-2016 
Engelska 

28 
 
26 

26 23 15 0* 

 
*De artiklar som framkom i denna sökning var artiklar vi redan tagit del av. Därför blev inga 
artiklar valda i denna sökning.  
 
 
 
Databas/datum 
PubMed 
2016-03-29  

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 ("Homosexuality"[Mesh])  23875     
#2 Wellbeing 9629     
#3 #1 + #2 48     
#4       
Begränsningar Free full text 

2006-2016 
Engelska  

12 12 12 12 0* 

 
*De artiklar som framkom i denna sökning var artiklar vi redan tagit del av. Därför blev inga 
artiklar valda i denna sökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga II 
 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

Beskrivning av studien Forskningsmetod 
Kontrollgrupp/-er ……………………………………………………………………………... 
Patientkaraktäristika  
Antal 
Ålder 
Man/kvinna 
 
Adekvata exklusioner  Ja  Nej  
 
Intervention........................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
 
Vad avsåg studien att studera? (syftet)  
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått......................................................  
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................  
Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej   
Representativt urval?  Ja  Nej   
  
Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 
Likvärdiga grupper vid start? Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 
 
Blindning av patienter? 

 
Ja  

 
Nej  

 
Vet ej  

 
Ej relevant 

Blindning av vårdare? Ja  Nej  Vet ej  Ej relevant 
Blindning av forskare? 
 

Ja  Nej   Vet ej Ej relevant 

Bortfallsanalysen beskriven? Ja  Nej  Vet ej   
Bortfallsstorleken beskriven? 
 

Ja  Nej  Vet ej   

Adekvat statistisk metod? Ja  Nej   Vet ej  
Etiskt resonemang? 
 

Ja  Nej  Vet ej   

Är instrumenten valida? Ja  Nej  Vet ej   
Är instrumenten reliabla?  Ja  Nej  Vet ej   
Är resultatet generaliserbart?  
 

Ja  Nej   Vet ej  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Bilaga III 

 
Tabell 3: Översikt av analyserad litteratur utifrån problem, syfte, ansats, metod, urval, 
studiegrupp, huvudsakligt resultat och grad på kvalitetsgranskning   
 
Författare 
Årtal 
Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalit
etsgra
nskni
ng 

Blackwell,
C. (2008). 
USA 

Sjuksköterskor
s attityder mot 
icke-
diskriminerand
e policy på 
arbetsplatsen 
som skyddar 
homosexuella. 
Problem: 
Diskriminerin
g på 
arbetsplatsen 
mot 
homosexuella 
är i USA ett 
sort problem. 

Ansats: 
Kvantitativ 
Metod:  
Deltagarna 
fick fylla i en 
enkät. 
Mätinstrum-
entet Attitudes 
Toward 
Lesbian and 
Gay Men 
(ATLG) 
användes för 
att analysera 
data. 

Urval: 
Legitimerade 
sjuksköterskor 
Studiegrupp: 
165 stycken 
randomiserat 
utvalda 
sjuksköterskor. 

Resultat: 
Sjuksköterskor 
med tidigare 
erfarenhet av 
HBTQ 
personer 
visade en 
högre tendens 
att acceptera 
en policy på 
jobbet.  

Grad 1 

Blackwell, 
C. W., & 
Kiehl, E. 
M. (2008).  
USA 
 

Undersöka 
nivåer av 
homofobi 
bland 
sjuksköterskes
tudenter.  
Problem: Det 
finns en stor 
brist på 
forskning för 
att bedöma 
skillnader 
mellan 
utbildningsniv
åer och 
attityder till 
personer som 

Ansats:  
Kvantitativ 
Metod: 
En elektronisk 
databas 
användes där 
deltagarna fick 
fylla i enkäter. 
Mätinstrument
et Attitudes 
Toward 
Lesbians and 
Gay Men 
(ATLG) 
användes. 

Urval: 
Sjuksköterskes
tudenter  
Studiegrupp: 
Randomiserat 
utvalda 
deltagare. 
Totalt deltog 
163 
sjuksköterskest
udenter. 152 
var kvinnor 
och 11 var 
män.  

Resultat: 
Viss 
association 
hittades mellan 
nivåerna av 
homofobi och 
tidigare 
erfarenheter av 
HBTQ 
personer samt 
etnicitet hos 
deltagarna. 

Grad 2 

 
 



inte passade i 
sexualitetsnor
men. 

Chapman, 
R., 
Watkins, 
R., Zappia, 
T., Combs, 
S. & 
Shields, L. 
(2012a). 
Australien 

Syftet: Syftet 
med studien 
var att 
utvärdera 
vårdpersonale
ns kunskaper 
och attityder 
homosexuella, 
bisexuella 
och trans 
föräldrar 
tillgång till 
hälso- och 
sjukvård för 
sina barn.  
Problem: 
homo-, bi- och 
transsexuella 
föräldrar är 
inte alltid 
öppna med sin 
sexuella 
läggning för 
vårdpersonal. 
Detta leder 
ofta till att de 
inte får den tid 
eller omsorg 
de behöver. 

Ansats: 
Kvantitativ 
Metod: 
Studien 
gjordes genom 
självadministre
rad enkät som 
vårdpersonal 
fick fylla i. 
Data samlades 
genom ett 
existerande 
instrument 
som heter Gay 
Affirmative 
Practice 
(GAP). 

Urval: 
Sjuksköterskor 
och läkare. 
Studiegrupp: 
18 läkare och 
68 
sjuksköterskor 
deltog i 
studien. Inga 
manliga 
sjuksköterskor 
deltog i 
studien. 

Resultat: 
Kunskap och 
attityd var 
associerat med 
deltagarnas 
etnicitet, 
religiösa tro 
och närvaro 
vid 
gudstjänster 
samt om 
deltagarna 
hade tidigare 
erfarenhet av 
HBTQ 
personer. 

Grad 2 

Chapman, 
R., 
Watkins, 
R., Zappia, 
T., Nicol, P. 
& Shields, 
L. (2012b). 
Australien 

Syfte: Syftet 
med studien 
var att 
undersöka 
sjuksköterske- 
och 
läkarstudenters 
attityder, 
kunskap och 
tro om homo- 
bi- och 
transsexuella 
föräldrar. 
Problem: Lite 
forskning finns 
om deltagarnas 
attityder och 
kunskap mot 

Ansats: 
Kvantitativ  
Metod: 
självadministre
reade enkäter 
fylldes i. 
Instrument så 
som chi-square 
test användes. 

Urval: 
Sjuksköterskes
tudenter och 
läkarstudenter.  
Studiegrupp: 
Totalt deltog 
161 stycken 
läkarstudenter 
och 100 
sjuksköterskest
udenter. Av 
sjukskötersked
eltagarna var 
94 % kvinnor 
och 6 % män. 

Resultat: 
Kunskap om 
attityder mot 
homo-, bi- och 
transsexuella 
hade koppling 
till deltagarnas 
etnicitet, 
politiska 
röstning, 
religion och 
tidigare 
erfarenheter av 
HBTQ 
personer. 

Grad 2 

 
 



dessa 
föräldrar. 

Cornelius, 
J. B., & 
Carrick, J. 
(2015). 
USA 

Syfte: 
Syftet är att 
undersöka 
sjuksköterskes
tudenters 
kunskap och 
attityd i 
omvårdnad av 
HBTQ 
personer.  
Problem: Trots 
att nästan 10 
% av USAs 
befolkning 
består av 
HBTQ 
personer, råder 
det liten 
kunskap kring 
denna sexuella 
minoritetsgrup
p 

Ansats: 
Kvantitativ 
Metod: 
Deltagarna 
fick svara på 
enkäter.  
Mätinstrument 
togs fram för 
att analysera 
data. Detta 
mätinstrument 
kallas för 
Nursing 
Student’s 
Knowledge 
and Attitudes 
of LGBT 
Health 
Concerns 
(NKALH). 

Urval: 
Sjuksköterskes
tudenter.  
Studiegrupp: 
190 deltagare 
där 88 % var 
kvinnor och 21 
% (109) var 
män. Åldrarna 
varierade 
mellan 19-21. 

Resultat: 
Associationer 
mellan nivåer 
av kunskap 
och attityd hos 
deltagarna 
fanns med 
tidigare 
erfarenhet av 
HBTQ 
personer samt 
deras etnicitet. 

Grad 2 

Dinkel, S., 
Patzel, B., 
McGuire, 
M., Rolfs, 
E., & 
Purcell, K. 
(2007). 
USA 

Syfte:  
Syftet var att 
undersöka 
nivåerna av 
homofobi 
bland 
sjuksköterskor. 
Problem: 
Homofobi 
bland 
sjuksköterskor 
är väl 
dokumenterat. 
Dock finns det 
väldigt lite 
forskning 
kring området.   

Ansats: 
Kvantitativ 
Metod: 
Mätinstrument 
så som the 
Homophobic 
Behavior 
of Students 
Scale (HBSS) 
användes för 
att undersöka 
nivåer av 
homofobi 
bland 
sjuksköterskor 
och en 
beskrivande 
studiedesign 
användes för 
att analysera 
data. 

Urval: 
sjuksköterskor 
och 
sjuksköterskelä
rare. 
Studiegrupp: 
15 deltagande 
lärare och 126 
sjuksköterskest
udenters 
resultat 
användes. 

Resultat:  
Nivån av 
homofobi 
bland 
deltagarna var 
generellt låg. 
Religion och 
tidigare 
erfarenheter av 
HBTQ 
personer var 
avgörande för 
nivåerna av 
homofobi. 

Grad 1 

Rowniak, S. 
R. (2015). 
USA 

Syfte: Syftet 
var att 
undersöka 
faktorer som 
påverkar 

Ansats: 
Kvantitativ 
Metod: 
En online-
enkät om 

Urval: 
Sjuksköterskes
tudenter. 
Studiegrupp: 
Ett 

Resultat: 
Association av 
homofobi 
hittades med 
etnicitet och 

Grad 1 

 
 



nivåer av 
homofobi 
bland 
sjuksköterskes
tudenter.  
Problem: 
Homofobi är 
tidigare känt 
bland 
sjuksköterskes
tudenter men 
orsaken till 
homofobin är 
oklar. 

homofobi och 
sexuella 
fördomar fick 
fyllas i. 
Mätinstrument 
som Attitudes 
Toward 
Lesbians and 
Gay Men Scale 
(ATLG) 
användes för 
att analysera 
data. 

bekvämlighets 
urval på 90 
sjuksköterskest
udenter 
gjordes. 

religion. 

Röndahl, 
G., Innala, 
S., & 
Carlsson, 
M. (2004). 
Sverige 

Syfte: Att 
undersöka 
sjuksköterskor
s attityder mot 
homosexuella 
och vad de tror 
är orsaken till 
homosexualite
t. Problem: 
Homosexuella 
patienter har 
tidigare 
upplevt ett 
negativt 
bemötande och 
vård med 
sämre kvalitet. 

Ansats: 
Kvantitativ 
Metod: 
Studien hade 
en beskrivande 
och 
jämförande 
konstruktion. 
Författarna har 
använt ett 
redan 
existerande 
mätinstrument 
som heter The 
Attitudes 
Toward 
Homosexuality 
Scale (ATHS). 

Urval: 
Legitimerade 
sjuksköterskor, 
underskötersko
r och 
sjuksköterskest
uderande.  
Studiegrupp: 
Totalt var det 
224 deltagare. 
90 % var 
kvinnor och 10 
% var män.  

Resultat: 
Författarna 
presenterar att 
majoriteten av 
alla deltagare 
hade en positiv 
attityd mot 
homosexuella 
patienter.  

Grad 1 

Sabin, J. A., 
Riskind, R. 
G., & 
Nosek, B. 
A. (2015). 
USA 

Syfte: 
Undersöka 
orsaken till 
sjukvårdsperso
nals attityder 
mot homo- 
och bisexuella 
människor. 
Problem: 
Många 
homosexuella 
män och 
lesbiska 
upplever att de 
blir sämre 
bemötta i 
vården 
relaterat till 

Ansats: 
Kvantitativ 
Metod: 
Deltagnara 
fick frivilligt 
fylla i en 
online enkät en 
så kallad 
Sexuality 
Implicit 
Association 
Test (IAT). 

Urval: 
Läkare, 
Sjuksköterskor
psykiatrisjukvå
rdare, övrig 
vårdpersonal 
och övriga icke 
leverantörer  
Studiegrupp: 
2338 läkare, 
5379 
sjuksköterskor, 
8531 (756 män 
och 4945 
kvinnor) 
psykiatrisjukvå
rdare, 2735 
övrig 

Resultat: 
Majoriteten av 
sjuksköterskor 
föredrog de 
patienter som 
delade deras 
sexuella 
läggning. 

Grad 1 

 
 



deras sexuella 
läggning.  
 

vårdpersonal 
och 
214 110 icke 
leverantörer. 
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