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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdpersonal behöver kunskap och förståelse för vårdtagarens livsvärld för att 

kunna ge ett gott bemötande. En aspekt av en människas livsvärld är dennes sexuella läggning. 

Idag är diskriminering på grund sexuell läggning olagligt i Sverige. Upprätthållandet av detta 

försvåras dock av att heterosexualitet är den rådande normen vilket leder till att homosexualitet 

utgör ett normbrott. Dessa normer föreligger även inom hälso- och sjukvården. Syfte: Studiens 

syfte var att beskriva homosexuella vårdtagares upplevelse av bemötande från vårdpersonal 

inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturstudie genomfördes baserad på tio kvalitativa 

studier. Resultat: Resultatet visade på att vårdpersonal brister i sitt bemötande av homosexuella 

vårdtagare. Bemötandet av de homosexuella vårdtagarna var heteronormativt. Vårdtagarna 

kände sig inte sedda som de personer de är samt upplevde att vårdpersonalen saknade kunskap 

om homosexuellas hälsosituation och livsvärld. Det upplevdes som ett risktagande att delge 

vårdpersonalen sin sexuella läggning. Slutsats: Heteronormen påverkade vårdgivarens syn på 

homosexuella vårdtagare. Vårdtagare antogs vara heterosexuella och kände sig därför 

osynliggjorda och marginaliserade. För att kunna skapa förutsättningar för ett fullgott bemötande 

behövs ökad kunskap och medvetenhet inom vården.  

 

Nyckelord: Homosexualitet, Heteronormativitet, Bemötande, Upplevelse, Hälso- och Sjukvård.  

 



SUMMARY 

Background: In encountering patients, an understanding of the patients world view is necessary 

for the health care professional to provide good care. A basic aspect of a person‟s view of the 

world is sexual orientation. Discrimination based on sexuality is illegal in Sweden. The 

maintenance of this law is obstructed by the fact that heterosexuality is the current norm leading 

to homosexuality being in violation of this norm. These norms are also present in the health care 

system. Aim: The aim of this study was to describe homosexual patients‟ experience of 

encounters with health care professionals. Method: This literature study was based on ten 

qualitative studies. Results: Findings showed that patients experienced that the health care 

professionals were inadequate in their treatment of homosexual patients. Patients felt that they 

weren‟t seen and treated as their true self, the treatment was heteronormative and health care 

professionals lacked specific knowledge of their situation. It was expressed that to disclose their 

sexual orientation was perceived as a risk. Conclusion: Homosexual patients felt that 

heteronormativity influenced health professionals and how they perceived the patients. Patients 

were assumed to be heterosexual and therefore felt invisible and marginalized.  

 

Keywords: Homosexuality, Heteronormativity, Encounter, Experience, Health Care.  
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1 INLEDNING 

Under våra verksamhetsförlagda praktikplaceringar väcktes intresset för hur 

homosexuella vårdtagare bemöts i vården. Detta på grund av att vi båda upplevde att 

hälso- och sjukvårdspersonal bemötte personer som stod utanför heteronormen på ett 

bristfälligt sätt. Uttryck för detta kunde vara att det i personalrummet talades om en 

patients sexuella läggning utan respekt för personens integritet eller att normativa 

antaganden gjordes om patienters familjeförhållanden. Detta väckte ett intresse för att 

undersöka eventuella konsekvenser av det vi iakttagit samt hur de homosexuella 

vårdtagarna själva upplevde att de blev bemötta.  

  

2 BAKGRUND 

2.1 Sociala normer 

Sociala normer har sitt ursprung i de gemensamma värden och värderingar som 

människor i ett samhälle delar. Normer verkar förenande inom en grupp samt skapar 

gränser mot andra grupper och kulturer. Ur normer skapas uppfattningen om vad som 

är normmässigt gångbart men normerna definierar även vad som inte är accepterat, det 

vill säga vad som är avvikande, abnormt (Stier, 2004). Norm definieras av Svenska 

Akademien som en ”Regel. Princip. Förebild.” (”Norm”, 2010). Norm förklaras även 

som det ”Mönster varefter man i sitt handlande rättar sig. Bör rätta sig; rättesnöre; 

måttstock för bedömande.” (”Norm”). Människor som bryter mot gruppens 

gemensamma normer riskerar att bli utsatt för straff och sanktioner. Dessa kan bestå i 

bland annat utfrysning, verbala trakasserier, förtryck och fysiskt våld (Stier, 2004).  

 

Sociala normer som formar människors uppfattning om vad som är normmässigt 

gångbart samt vad som är avvikande finns även i fråga om människors sexuella 

läggning, normen gällande sexuell läggning är att vara heterosexuell (Sherblom & 

Bahr, 2008). Heterosexuell är den person som attraheras sexuellt och/eller emotionellt 

av människor av motsatt kön än det som de själva tillhör (Riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande [RFSL], u.å.a). Normen att heterosexualitet ses som något naturligt 

benämns heteronormativitet (Ambjörnsson, 2006). Heteronormen är den medvetna eller 

omedvetna föreställningen om att kvinnor attraheras av män och män av kvinnor. 

Normen innebär att en människas biologiska kön även definierar det sociala könet 
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(RFSL, u.å.a.). Heteronormen innebär att de som inte är heterosexuella uppfattas som 

avvikande (Ambjörnsson, 2006). Den heterosexuella normen genomsyrar den 

västerländska kulturen och den sociala interaktionen baseras på föreställningen att 

människor är heterosexuella. Detta resulterar i att alla människor antas vara 

heterosexuella tills motsatsen bevisas. Heteronormen påverkar även samhällets regler 

för vad som är moraliskt rätt respektive fel. På grund av denna norm osynliggörs 

homosexualitet, då detta utgör ett normbrott (Röndahl, 2010). Homosexuell är den 

människa som attraheras sexuellt och/eller emotionellt av människor av samma kön 

som de själva tillhör (RFSL, u.å.a). Enligt Stiers (2004) resonemang ovan kan därmed 

homosexualitet leda till bestraffning eftersom homosexualitet är en avvikelse från 

normen. I situationer då heteronormen leder till diskriminering av homosexuella kallas 

det för heterosexism (”Heterosexism”, 2011). När diskriminering av homosexuella 

istället tar sig uttryck i irrationell avsky gentemot homosexuella och homosexualitet 

kallas det homofobi (“Homophobia”, 2011a). Homofobi beskrivs även som en rädsla 

för homosexuella och homosexualitet (”Homophobia”, 2011b).  

 

2.2 Attityder 

Enligt Nationalencyklopedin är en attityd en grovt förenklad bild av en företeelse eller 

en person baserad på ett fåtal attribut hos attitydobjektet i fråga. Subjektet har redan på 

förhand en positiv eller negativ inställning mot objektet. Denna inställning baseras inte 

på en verklig uppfattning om objektet utan fungerar som en mall var utefter objektet 

värderas och hanteras. En människas attityder i relation till olika objekt består bland 

annat av fördomar som personen har om sin omvärld. Fördomar riktade mot andra 

personer kan resultera i diskriminerande behandling. Attityder är en central del hos en 

människa och är därför svåra att förändra (”Attityd”, 2011). Normer i samhället 

avspeglas i attityder inom hälso- och sjukvården och därmed även hos vårdpersonal 

(Goldberg, Ryan & Sawchyn, 2009). Vårdpersonalen färgas även av heteronormen 

vilket innebär att vårdtagaren förutsätts vara heterosexuell och blir bemött därefter 

(Röndahl, 2010).  
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2.3  Homosexuellas rättigheter - historisk bakgrund 

Sexuella handlingar mellan samkönade personer var i Sverige olagliga och straffbara 

fram till år 1944 när det avkriminaliserades. Homosexualitet blev då istället 

klassificerat som en sjukdom, vilket innebar att homosexuella kunde bli placerade på 

mentalsjukhus. Sjukdomsklassificeringen avvecklades år 1979. År 1988 trädde en lag 

om samboskap för personer av samma kön i kraft och 1995 infördes partnerskapslagen 

(RFSL, u.å.b).      

 

Diskriminering av personer på grund av sexuell läggning blev i Sverige år 1999 

förbjudet enligt lag. En ombudsman mot sådan diskriminering etablerades, denna kallas 

HomO. År 2005 infördes ett förbud mot diskriminering inom hälso- och sjukvården 

relaterad till sexuell läggning (RFSL, u.å.b). Samma år infördes även rätten att 

genomgå konstgjord befruktning tillsammans med en registrerad partner eller sambo i 

en samkönad relation. År 2009 trädde den nya könsneutrala äktenskapslagen i kraft 

(RFSL).  

  

2.4 Lagstiftning 

Diskrimineringslag (2008:567) 

Diskrimineringslagen (Svensk Författningssamling [SFS] 2008:567) är uppförd för att 

förhindra diskriminering och främja människors lika rättigheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen, SFS 

2008:567, 1§, kap 1). 

 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) styr och reglerar hur den svenska 

vården ska vara utformad och utgör ett av de juridiska styrdokument som reglerar 

sjuksköterskans yrkesutövande (Socialstyrelsen, 2005). Nedan följer citat ur HSL som 

berör områden som litteraturstudien undersöker.  

 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården.” (HSL, SFS 1982:763, 2 §). 
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”Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. 

Detta innebär att den skall särskilt […] 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”  

(HSL, SFS 1982:763, 2a § ).   

 

Yogyakartaprinciperna 

Yogyakartaprinciperna är framtagna av den icke-statliga människorättsorganisationen 

Internationella Juristkommissionen [ICJ] under ett möte på Yogyakarta, Indonesien år 

2006 (UNHCR Refworld, 2011). Principerna kompletterar de mänskliga rättigheterna 

genom att specificera hur de bör vara utformade samt att de ska innefatta alla 

människor oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Ingen form av diskriminering, 

fördomar eller uteslutning får vara baserad på en människas sexuella läggning eller 

könsidentitet. ICJ klargör vidare att var människas könsidentitet är individuell och i 

personen integrerad. I densamma förklaras att alla människor oavsett sexuell läggning 

och könsidentitet även inom hälso- och sjukvård har samma rättigheter samt skall ges 

samma möjligheter till hälsa och god vård och omvårdnad (ICJ, 2007). Reinfeldt och 

Bildt (2008) klargör i skrivelse (2007/ 08:109) gällande mänskliga rättigheter i svensk 

utrikespolitik att Sveriges regering fullt ut stödjer Yogyakartaprinciperna.  

 

2.5 Bemötande 

Bemötande inom hälso- och sjukvård handlar om att förena patientens och vårdarens 

perspektiv. En av förutsättningarna för att kunna förena dessa två perspektiv är 

självkännedom hos båda parter. I bemötandet inom vården är kommunikationen i 

centrum, framförallt den verbala kommunikationen. Samtalet förutsätter ett samarbete 

mellan patient och vårdgivare och att båda parter är villiga att lyssna (Robertsson, 

2010). Bemötandet ska sträva efter att uppnå ömsesidig förståelse. För att öka 

förutsättningarna för ömsesidig förståelse mellan vårdgivare och vårdtagare är det 

också viktigt att båda parter förstår varandras sammanhang (Hörnsten, 2010). Detta 

betonas även av Macdonald (2007), som redogör för detta ur sjuksköterskans 

perspektiv. Macdonald menar att det är viktigt att sjuksköterskan förstår de sociala 

konstruktioner som omger ett möte med en vårdtagare, för att kunna tolka de situationer 

som uppstår. Detta beskriv ur vårdtagarnas perspektiv i Carlsson, Dahlberg, Ekebergh 

och Dahlbergs (2006) studie, där deras resultat visar på vikten av att vårdgivaren är 

närvarande i samtalet samt visar omtanke. 
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Hörnsten (2010) understryker vikten av att vårdtagarens självbestämmande respekteras 

och att vårdgivaren känner tilltro till vårdtagarens egen förmåga. Respekteras inte 

patientens integritet och rätt till självbestämmande kan det inverka negativ på 

omvårdnaden av vårdtagaren. Konsekvenserna kan bli att vårdtagaren inte känner sig 

sedd eller upplever trygghet i mötet. Det kan även inverka på förtroendet för 

vårdgivaren samt att vårdtagaren känner sig nedvärderad. För att undvika detta bör 

vårdgivaren försöka förstå vårdtagaren och dennes förutsättningar ur hennes/hans egen 

subjektiva syn på världen och sitt liv, vilket benämns av Hörnsten som livsvärld. 

Southard och Keller (2009) klargör att den sexuella läggningen och den sexuella 

identiteten är en central del i vad det är att vara människa och viktig för en holistisk 

människobild och holistiskt omvårdnad. Holistisk omvårdnad innebär att se hela 

människan, ur ett kroppsligt, själsligt och andligt perspektiv (Wiklund Gustin, 2003). 

 

3 PROBLEMFORMULERING 

De flesta människor kommer i kontakt med hälso- och sjukvården under något skede av 

sina liv och det är en viktig uppgift för hälso- och sjukvårdspersonalen att främja en 

god kontakt, där bemötandet bygger på förståelse för patienten och dennes livsvärld. 

Enligt gällande lagar föreskrivs att vård skall ges på lika villkor oavsett sexuell 

läggning. Samhället präglas idag av heteronormativitet och detta avspeglas även i 

hälso- och sjukvårdpersonalens attityder och därmed också i bemötandet av 

homosexuella vårdtagare. Det är av största vikt att utröna ifall heteronormen påverkar 

bemötandet av homosexuella vårdtagare och i sådana fall vad det får för konsekvenser 

för vården.  

 

4 SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva hur homosexuella vårdtagare upplever bemötande från 

vårdpersonal inom hälso- och sjukvården.   
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5 MATERIAL OCH METOD 

5.1 Metod 

Denna studie är utformad som en litteraturstudie, den har utförts genom att resultat ur 

tidigare forskningsstudier samlats in, analyserats och sammanställts. Studien är 

begränsad till forskning med en kvalitativ ansats, detta eftersom kvalitativa studier 

beskriver bemötande med respondenters egna ord, vilket denna studie har för avsikt att 

göra (Polit & Beck, 2010). Sökning och urval genomfördes på ett strukturerat sätt vilket 

enligt Polit och Beck (2012) utförs för att skapa en studie med kvalitet.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Artiklar till denna litteraturstudie inhämtades med utgångspunkt i sökmotorn 

EBSCOhost (Polit och Beck, 2012). I EBSCOhost valdes sedan databaserna CINAHL 

with Full Text, MEDLINE, AMED - The Allied and Complementary Medicine 

Database och Academic Search Elite. Informationssökningen till denna studie utfördes 

den 8 september 2011 på Röda Korsets Högskola. 

 

Sökorden ”homosexual*”, ”lesbian*”, ”gay*” kombinerades var för sig med sökordet 

”experience*” samt var för sig med sökorden ”care*” och ”nurse*” för att finna studier 

som svarade på litteraturstudiens syfte. En asterisk efter sista bokstaven i ett ord vid 

sökning i EBSCOhost möjliggör alternativa ändelser på sökordet. En sådan asterisk 

lades därför till för att inte begränsa sökorden. Med hjälp av de booleanska 

operatorerna ”and” och ”or” genomfördes sökningen: (homosexual* or lesbian* or 

gay*) and (experience*) and (care* or nurse*). Sökningen täckte in de uttryck som 

vanligen används för att beskriva homosexualitet bland de båda könen samt de 

homosexuella vårdtagarnas upplevelse av erhållen vård.  

 

Endast vetenskapliga artiklar baserade på studier användes i denna litteraturstudie för 

att säkerställa högt evidensvärde (Polit & Beck, 2010). Inklusionskriterier för studien 

var att artiklarna skulle vara ”Peer reviewed” eftersom detta enligt Polit och Beck 

(2012) visar på kvalitet. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 och 2011 

samt tillgängliga i formatet ”full text”.  
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5.3 Urval och dataanalys 

De artiklar som sökningen resulterade i behandlades sedan i en urvalsprocess. 

Urvalsprocessen för litteraturstudien presenteras här i punktform. 

 

1. Sökningen resulterade i 251 artiklar, av dessa valdes 44 stycken. Urvalet baserades 

på studiernas titlar samt en översiktsläsning av artiklarnas sammanfattningar. De 

artiklar som valdes bort var de som inte överensstämde med litteraturstudiens syfte. 

 

2. Under nästa steg i urvalsprocessen lästes studiernas sammanfattningar med större 

noggrannhet och de artiklar som inte baserades på forskningsstudier samt de som inte 

var utförda med kvalitativ metod valdes bort. Detta resulterade i 16 artiklar. 

 

3. Under urvalsprocessens sista steg genomfördes en kvalitetsgranskning av artiklarna 

med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) litteraturgranskningsprotokoll (se 

bilaga 1). Denna granskning resulterade i 10 artiklar som svarade väl på syftet samt 

enligt litteraturgranskningsprotokollet var av hög kvalitet.   

 

Som nästa steg skulle de 10 artiklar som urvalsprocessen resulterade i analyseras. 

Analysen första steg innebar att artiklarna lästes med stor noggrannhet flertalet gånger, 

detta för att kunna analysera artiklarnas innehåll. För att undvika att författarnas 

förförståelse och subjektiva uppfattningar skulle påverka resultatet sammanfattades och 

analyserades artiklarnas resultat var för sig av författarna för att sedan utvärderas och 

jämföras gemensamt. Detta tillvägagångssätt för att analysera resultatet är en av Polit 

och Beck (2012) föreslagen modell. Nyckelfynden ur de individuella studierna 

sammanfattades och presenterades sedan i en litteraturmatris (se bilaga 2) för att göra 

resultatet mer överskådligt (Polit & Beck). 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Dahlborg Lyckhage (2006) menar att en forskare aldrig är neutral eller helt objektiv 

utan färgas av egna uppfattningar, förförståelse och förutfattade meningar samt av det 

rådande omvårdnadsvetenskapliga paradigmet. Detta kan därför antas gälla även studie 

i sammanhang som urval, analys och sammanfattning. Vidare kan språknyanser vara en 

aspekt som påverkat resultatet. Studiens språk är svenska medan artiklarna har varit 
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skrivna på engelska vilket kan ha resulterat i att nyansskillnader gått förlorade. För att 

undvika detta har översättningar diskuterats under arbetets gång. 

 

7 RESULTAT 

7.1 Artikelpresentation 

Titel. Författare. 

publicerings-år 

Studiens syfte Design och 

datainsamlings- 

metod 

Populationens 

beskaffenhet 

Being lesbian – does 

the doctor need to 

know? 

Björkman & 

Malterud  
Scandinavian Journal of 

Primary Health Care, 

2007 

Att utforska patienters 

upplevelse av att 

delge sin sexuella 

läggning till sin 

läkare.  

Kvalitativ 

intervjustudie, 

gruppintervjuer 

ledd av 

moderator 

Sex vita kvinnor, 28-59 

år, medelålder; 41 år. 

Bosatta i Oslo, Norge. 

Välutbildade, 

medelinkomsttagare som 

uppfattar sig själva som 

homosexuella.   

Deciding who to see: 

lesbians discuss their 

preferences in health 

and mental health care 

providers. 

Saulnier 

Social Work, 2002 

Att undersöka vilka 

egenskaper lesbiska 

och bisexuella 

kvinnor letar efter hos 

en vårdgivare. 

Explorativ studie 

med 

fokusgruppintervj

uer, fem 

fokusgrupper 

med fyra till 15 

deltagare per 

grupp 

33 vita och 

afroamerikanska kvinnor 

från alla samhällsklasser. 

Uppfattar sig själva som 

homo- eller bisexuella. 

Spridda åldrar, från 18 år. 

Bosatta i staten New 

York, USA 

Exploring the 

implications for health 

professionals of men 

coming out as gay in 

healthcare settings.  

Cant  
Health & Social Care in 

the Community, 2006  

Att utforska 

homosexuella mäns 

upplevelser av att 

delge läkare och övrig 

vårdpersonal sin 

sexuella läggning. 

Kvalitativa 

intervjuer. 

Semistrukturerad

e individuella 

intervjuer (n=26), 

samt en 

fokusgruppintervj

u (n=12) 

38 homosexuella män 

samt 12 personer i 

chefspositioner på ”gay-

vänliga” hälso- och 

sjukvårdsinrättningar i 

London, England. 

Blandade etniciteter, 

majoriteten vita och 

sydasiater. 

Healthcare preferences 

among lesbians: a focus 

group analysis. Seaver, 

Freund, Wright, Tjia 

& Frayne 

Journal of Women's 

Health 2008  

Att beskriva lesbiska 

kvinnors upplevelse 

av och förväntningar 

på kvinnospecifik 

vård.  

Semi-

strukturerade 

fokusgruppintervj

uer i grupper om 

fem till nio 

deltagare. 

22 kvinnor som uppfattar 

sig själva som 

homosexuella. Bosatta i 

eller i närheten av Boston, 

USA. 22-63 år, 

medelålder 38.    
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Heteronormative 

communication with 

lesbian families in 

antenatal care, 

childbirth and postnatal 

care.  

Röndahl, Bruhner & 

Lindhe 

Journal of Advanced 

Nursing, 2009  

Att beskriva lesbiska 

mödrars upplevelse av 

omvårdnaden under 

graviditet, 

förlossningen och 

eftervård.  

Kvalitativ, 

deskriptiv, 

intervjustudie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Tio homosexuella kvinnor 

som är biologiska mödrar.  

Heterosexual 

assumptions in verbal 

and non-verbal 

communication in 

nursing. 

Röndahl, Innala & 

Carlsson 
Journal of Advanced 

Nursing, 2006 

Homosexualla män 

och kvinnors 

upplevelse av 

sjuksköterskors 

omvårdnad på sjukhus 

samt vad de ansåg 

vara viktigt att 

kommunicera 

gällande 

homosexualitet och 

sjuksköterskors 

omvårdnad. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

17 kvinnor och 10 män i 

åldrarna 23-65år. Bosatta i 

Sverige. 

‘It’s not me, it’s them’: 

How lesbian women 

make sense of negative 

experiences of 

maternity care: a 

hermaneutic study. Lee, 

Taylor & Raitt 
Journal of Advanced 

Nursing, 2011 

Att beskriva lesbiska 

kvinnors upplevelse 

av mödravård, med 

fokus på tolkning av 

negative upplevelser.  

Kvalitativ studie 

med öppna 

intervjuer som 

sedan tolkades 

med en 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod.  

Åtta kvinnor från 

Skottland som uppfattar 

sig själva som 

homosexuella.    

Lesbian women’s 

experiences with health 

care: A qualitative 

study. Björkman & 

Malterud 
Scandinavian Journal of 

Primary Health Care, 

2009  

Att utforska och 

samla kunskap om 

lesbiska kvinnors 

upplevelser av hälso- 

och sjukvård relaterat 

till deras sexuella 

läggning. 

Kvalitativ studie 

med data 

insamlat från ett 

web-baserat 

formulär, där 

informationen 

sedan 

analyserades 

genom text-

kondensering. 

128 homosexuella 

kvinnor bosatta i Norge. 

Lesbians’ and gay 

men’s narratives about 

attitudes in nursing. 

Röndahl 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 2009  

Att beskriva 

upplevelsen av 

sjuksköterskors 

omvårdnad inom 

sjukhusvård. 

Kvalitativ, 

explorativ, 

deskriptiv studie 

baserad på semi-

strukturerade 

intervjuer. 

27 homosexuella personer 

bosatta i Sverige. 

Vulnerable and strong 

– lesbian women 

encountering maternity 

care. 

Spidsberg 

Journal of Advanced 

Nursing, 2007  

Att beskriva lesbiska 

kvinnors upplevelse 

av mödravård. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

intervjustudie där 

intervjuerna 

genomfördes 

parvis med 

undantag av ett 

av paren. 

Tolv homosexuella 

kvinnor från norske som 

blivit föräldrar genom 

konstgjord befruktning. 
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Litteraturstudiens resultat presenteras här under fyra huvudteman; Önskan att bli sedd 

som den jag är, Bemötande utifrån ett heteronormativt perspektiv, Bristande kunskap 

hos vårdgivare samt Att delge sin sexualitet. Dessa sammanfattar de homosexuella 

vårdtagarnas upplevelser av bemötandet från vårdpersonalen inom hälso- och 

sjukvården 

 

7.2 Önskan att bli sedd som den jag är 

Önskan att bli sedda som de människor de är uttrycks av flera studiedeltagare. Det 

framgår dock i studiernas resultat att vårdpersonal i många fall brister i att visa intresse 

i personens liv och livsstil (Cant, 2006; Röndahl, Innala & Carlsson, 2006; Röndahl, 

Bruhner & Lindhe, 2009; Seaver, Freund, Wright, Tjia & Frayne, 2008). 

 

7.2.1 Att inte känna sig sedd 

Flera studiedeltagare uttrycker att det är viktigt för dem att deras vårdgivare har 

kännedom om deras sexuella läggning eftersom det är en central aspekt av vilka de är 

samt en förutsättning för att de ska känna sig sedda som en hela människor (Björkman 

& Malterud, 2007). Delgivandet av den sexuella läggningen är dock för många i 

studierna förknippat med en rädsla för att bli dömd av vårdgivaren (Björkman & 

Malterud, 2007; Cant, 2006; Röndahl et al., 2006; Röndahl, 2009; Seaver et al., 2008). 

Rädslan är relaterad till tidigare möten i vården där bemötandet upplevts som 

bristfälligt (Seaver et al.). Det bristfälliga bemötandet relaterat till delgivandet av den 

sexuella läggningen tar sig olika uttryck i de olika studierna. Resultatet i Cant (2006) 

och Spidsberg (2007) studier visar att vårdgivare undvikit att prata om personens 

sexualitet efter att den sexuella läggningen blivit känd. En studiedeltagare beskriver 

detta som ett uttryck för bristande holism i den vård han erhållit (Cant, 2006) 

 

Ett omvänt scenario som flera studiedeltagare uttrycker är rädslan för att den sexuella 

läggningen istället ska få allt för stort fokus sedan den blivit känd för vårdgivaren 

(Björkman & Malterud, 2007, 2009; Saulnier, 2002). I flera fall har denna rädsla även 

infriats och flera studiedeltagare berättar även att detta felriktade fokus resulterat i att 

de fått inadekvat vård (Röndahl, 2009; Röndahl et al., 2009; Saulnier, 2002; Spidsberg, 

2007). Hur detta felriktade fokus kan ta sig uttryck illustreras i nedanstående citat. 
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I went to him maybe a year or two ago for some severe strains at work and at home. I 

said I was really depressed and I was having a problem. So, he says to me, "So do you 

have a girlfriend?" This was not my problem! So [I think] he looked at the chart and 

said, "Well, she came here because she has a problem with homosexuality. Let's see if 

she's seeing somebody and that's why she's depressed," as opposed to "Hello." My 

mother's sick ... but that's the only way he sees me. I'm very comfortable about being a 

lesbian. That was not my stress at all. (Saulnier, 2002, s. 361)  
 

Ett annat problem som beskrivs, relaterat till att de inte känt sig sedda som de 

människor de är, är upplevelsen av att fokus i många möten med vårdpersonal varit 

enbart på den medicinska undersökningen. Studiepersoner uttryckte en önskan om att 

vårdgivaren i dessa möten skall ta sig tid att även lära känna dem som personer, visa 

intresse i deras liv samt förstå vad det innebär att leva som homosexuell. Deltagarna 

beskriver dock att denna önskan inte besannats (Röndahl et al., 2006; Seaver et al., 

2008).  

 

7.2.2 Att känna sig sedd 

I Björkman och Malterud (2007, 2009) beskrivs upplevelser av bemötanden där 

vårdpersonal bekräftat samt normaliserat den sexuella läggningen. Detta beskrivs även 

ha understött och hjälpt dem med att acceptera sin homosexualitet (Björkman & 

Malterud, 2009). Ett annat exempel på vad som upplevts som ett positivt bemötande 

återfinns i Seaver et al. (2008) där vårdpersonal beskrivs ha varit öppna och 

inkluderande av dem som homosexuella. 

  

The doctor that I have now, she knows that I am a lesbian, and she remembers. And I 

am there around once or three times a year. And then I become glad inside, when she 

speaks of „„she‟‟ or „„do you have the same lover and is she . . .‟‟ and so on. I think it is 

very nice. Not to have to come out, that the doctor remembers me, and how I live and 

who I am and so on. (Björkman & Malterud, 2007, s. 59)  

 

7.3 Bemötande utifrån ett heteronormativt perspektiv  

I samtliga studier beskrivs upplevelser av hur heteronormativitet, heterosexism eller 

homofobi färgat vårdpersonalens bemötande (Björkman & Malterud, 2007, 2009; Cant, 

2006; Lee, Taylor & Raitt, 2011; Röndahl et al., 2006; Röndahl, 2009; Röndahl et al., 

2009; Saulnier, 2002; Seaver et al. 2008; Spidsberg, 2007). Det beskrivs på olika sätt i 

studierna. I följande citat beskriver en av studiedeltagarna sin syn på 

heteronomativiteten i vården.  
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This is not a history about discrimination, nor is it offensive. It is merely about a 

preconception among doctors and about always having to explain and emphasize 

being different. (Björkman & Malterud, 2009, s. 240)  

 

 

Beskrivet av flera är känslan av att bli osynliggjord som homosexuell i mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonalen (Saulnier, 2002). Detta tog sig uttryck i att 

vårdpersonalen utgick från att vårdtagaren var heterosexuell och därmed blev personens 

sexuella läggning något som inte uppmärksammades om inte personen på eget initiativ 

delgav sin läggning. Flera deltagare i studierna upplevde sig dock tvingade att delge sin 

sexuella läggning för att inte fortsätta antas vara heterosexuella (Björkman & Malterud, 

2009). I Röndahl et al. (2006) exemplifieras detta med följande citat.  

 

They take for granted that I‟m heterosexual until I say that I‟m not, and then 

everything comes to a halt. It‟s typical of the healthcare system – it‟s a very old-

fashioned way to look at it, I think. (s. 377) 

 

I en av studierna resultat framgick även att studiedeltagare kände sig marginaliserade 

av hälso- och sjukvårdspersonalen relaterat till sin sexuella läggning (Seaver et al., 

2008). Antagandet att vårdtagarna var heterosexuella resulterade i felaktiga, normativa 

antaganden (Björkman & Malterud, 2009; Röndahl et al., 2006; Seaver et al., 2008). I 

nedanstående citat illustreras av en studiedeltagare hur detta kunde gestalta sig.  

 

They asked if I was on the pill, and I said that „No, I‟m not on the pill‟ – then they 

asked, „No, why not?‟ and I tell them why, and then it gets weird because they say, 

„Well, we always do a pregnancy test‟ – even though they know – that is extremely 

insulting – they deny me and how I live – I did the pregnancy test too – I had no 

choice because it was part of their routine – it seemed like they were thinking, 

„Everyone is really heterosexual, so just run along and pee in the bottle now please‟ 

(Röndahl et al., 2006, s. 378). 

 

Osynliggörandet av de homosexuella vårdtagarna definierar Saulnier (2002) som ett 

uttryck för heterosexism.   

 

Vårdpersonal som inte erkänt och/eller inte bekräftat studiedeltagarnas 

familjekonstellationer är något som beskrivs i flera av studierna (Röndahl et al., 2006; 

Röndahl et al., 2009; Saulnier, 2002; Seaver et al., 2008). Detta kan ta sig uttryck i att 

en partner exkluderats i sammanhang där en heterosexuell partner inte hade blivit 

utestängd (Seaver et al. 2008).  
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Även denna form av osynliggörande och ovilja att bekräfta de homosexuellas 

familjekonstellationer definieras av Saulnier (2002) som heterosexism.  

 

Since I‟ve been living with a man for 24 years, it was his name I gave and said that he 

was the partner I lived with. Then the nurse said, „Okay – but you don‟t have a relative 

or someone?‟ It was kind of strange how she was so surprised because as a care 

worker you‟d think she must have met a lot of homosexual men. (Röndahl et al., 2006, 

s. 377) 

 

Några deltagare i studierna beskrev att personal inom hälso- och sjukvården blivit 

märkbart obekväm då den sexuella läggningen blivit känd (Saulnier, 2002; Seaver et 

al., 2008). En studiedeltagare som blivit bemött med denna typ av reaktion från en 

vårdgivare berättar att det tagit sig uttryck i att vårdgivaren blivit obekväm och börjat 

svettas då kvinnan berättat att hon var lesbisk (Saulnier, 2002). Denna reaktion 

benämns av Saulnier som homofobi. Det finns även berättat av en kvinna i Röndahl et 

al. (2009) om en barnmorska som gav uttryck för misstro och äckel då den sexuella 

läggningen blivit känd. I Röndahl (2009) finns också beskrivet de som upplevt att 

vårdpersonal klassat deras sexuella läggning som onormal eller sjuklig. 

 

I Röndahl beskrivs av flera en oro för att vårdgivare ska döma dem och deras sexuella 

läggning på grund av vårdgivarens religiositet. Ett exempel på när en vårdgivare låtit 

sin religiositet inverka på bemötandet återfinns i Röndahl.   

 

.... there was also this nurse once who got down on her knees to pray for me, so that I 

would be rid of my sinful ways. And she asked if she could take it up with her prayer 

group. (s. 149)  

 

En liknande upplevelse beskrivs även i Cant (2006), där en läkare hade kritiserat 

vårdtagarens sexualitet på religiösa grunder.       

 

En studieperson i Lee et al. (2011) studie berättar att hon under sin förlossning hade 

haft en vårdgivare som varit omotiverat hårdhänt. Kvinnan som födde barn fick en 

känsla av att det var en reaktion på hennes sexuella läggning. Det finns även exempel 

där det framgått att vårdgivare varit fysiskt hårdhänta relaterat till delgivandet av 

personens sexuella läggning (Björkman & Malterud, 2009; Spidsberg, 2007). 

 

Nedanstående citat är ett exempel på hur en kvinna upplevde skamkänslor på grund av 

hur hon bemöttes av en läkare i samband med en gynekologisk undersökning.  
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What I went through I hope no girl has to go through when she's in her twenties. 

Because I went for a PAP smear, and the doctor said, "Well, you're awful tight for 

your age. You should try men. They're not that bad."... I wouldn't go back for a PAP 

smear for about three years after that ... I was so embarrassed I didn't know what to say 

or what to do. I hope the girls don't have to go through that today (Saulnier, 2002, 

s.359)   

 

På grund av att vårdpersonal visat på bristande förståelse för de homosexuellas 

sexualitet valde flera studiedeltagare att aktivt söka kliniker som på ett empatiskt vis 

bemötte deras behov. I två av studierna gavs exempel på personer som funnit kliniker 

där de blivit väl bemötta och respekterade (Cant, 2006; Spidsberg, 2007).  

 

7.4 Bristande kunskap hos vårdgivare  

Vårdgivare som saknar kunskap i specifika hälsofrågor gällande homosexuella 

personers hälsa är något som uttrycks av flera i studierna (Björkman & Malterud, 2009; 

Röndahl et al., 2006; Röndahl et al., 2009; Saulnier, 2002; Seaver et al., 2008; 

Spidsberg, 2007). Vårdpersonalens kunskapsbrister består bland annat av okunskap 

gällande sexuell praktik. Flera berättar att detta resulterat i att de inte fått tillräcklig 

information gällande bland annat smittorisker för sexuellt överförbara sjukdomar 

(Björkman & Malterud, 2009; Saulnier, 2002; Seaver et al., 2008). Denna okunskap 

illustreras i nedanstående exempel.   

 

I tell the doctor that I have a genital yeast infection that I can‟t get rid of … I say that 

my partner is a girl and ask if she needs to use the treatment. The doctor is taken aback 

for a moment, before she says: “I don‟t know…. If she touches you….” It didn‟t really 

give me a clear answer, but didn‟t dare to ask more. (Björkman & Malterud, 2009, s. 

241) 

 

I studiernas resultat framgår det att vårdpersonalens kunskaper inte bara var bristfällig 

inom det medicinska fältet utan även i aspekter gällande homosexuellas livsstil och 

kultur (Röndahl et al., 2006; Röndahl et al., 2009; Seaver et al., 2008; Spidsberg, 2007). 

I Röndahl et al.s studie (2006) uttrycks att vårdpersonal saknat kunskap gällande 

homosexuellas livsvillkor samt hur heteronormen påverkar homosexuellas livssituation. 

Ett exempel på hur bristande kunskap i icke heteronormativa familjekonstellationer 

resulterat i bristfällig vård beskrivs i Lee et al. (2011). Där skildrar ett lesbiskt par en 

situation som uppstod då deras andra barn skulle födas. Kvinnan som skulle föda 

antogs vara andragångsföderska då paret sedan tidigare hade ett barn tillsammans. 

Situationen var dock att deras tidigare barn var fött av den andra partnern och därmed 
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var kvinnan som skulle föda förstagångsföderska. Detta resulterade i antaganden som 

inte stämde överens med situationen vilket skapade brister i vårdsäkerhet. I studiernas 

resultat beskriver studiedeltagare även att de känt sig tvungna att undervisa 

vårdpersonalen eftersom de upplevdes sakna väsentlig kunskap (Röndahl et al. 2009; 

Seaver et al., 2008; Spidsberg, 2007). 

 

I kontrast med berättelserna i många av de andra studierna beskrivs i Björkman och 

Malterud (2009) upplevelsen av att vårdpersonal hade goda kunskaper i hälsofrågor 

som specifikt rör homosexuella.  

 

7.5 Att delge sin sexualitet 

Rädslan för att den homosexuella läggningen skall leda till ett negativt bemötande från 

vårdgivare är något som beskrivs i majoriteten av studierna (Björkman & Malterud, 

2007; Cant, 2006; Röndahl et al., 2006; Röndahl, 2009; Röndahl et al., 2009; Seaver et 

al., 2008; Spidsberg, 2007). I flera av studiernas resultat framkommer det också att 

denna farhåga besannats och resulterat i ett bristfälligt bemötande på grund av att 

personerna uppgett att de är homosexuella (Björkman & Malterud, 2009; Cant, 2006; 

Röndahl et al., 2006; Röndahl et al., 2009; Röndahl, 2009; Saulnier, 2002; Seaver et al., 

2008, Spidsberg, 2007). 

 
When you verify, you say, „I have sex with women,‟ they‟re like, „Oh, okay, well, 

we‟re moving on.‟ I think it‟s true. I think they just want to move as quickly as 

possible away from the crazy lesbian. (Seaver et al., 2002, s.221) 

 

 

I studiernas resultat framgår dock att delgivandet av den sexuella läggningen inte enbart 

resulterade i bristfälliga bemötanden utan det finns även de studiedeltagare som 

beskriver hur de blivit väl bemötta (Björkman & Malterud, 2007, 2009; Cant, 2006; 

Röndahl et al., 2009; Saulnier, 2002; Spidsberg, 2007).  

 

I have told my present regular GP and it has never been made into something special, 

and that is nice and comfortable (Björkman & Malterud, 2009, s.240) 

 

Resultatet i studierna visar på att dessa skilda sätt att bli bemött relaterat till delgivandet 

av den sexuella läggningen har resulterat i en ambivalens inför att delge sin sexuella 

läggning och flera beskriver att de noggrant övervägt vilka vårdgivare de berättat för 
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(Björkman & Malterud, 2007). Det finns beskrivet situationer där deltagare i studierna 

känt sig tvingade att delge sin sexuella läggning. Detta har t.ex. varit i situationer då en 

läkare haft svårt att förstå varför personen inte är i behov av preventivmedel trots att 

personen är sexuellt aktiv (Björkman & Malterud, 2009).  

 

7.6 Temamatris 

Temamatrisen visar på vilka av studierna, som litteraturstudien baseras på, som berör 

resultatets fyra huvudteman. 

 
 Önskan att bli 

sedd som den 

jag är 

Bemötande 

utifrån ett 

heteronormativt 

perspektiv 

Bristande 

kunskap hos 

vårdgivare 

Att delge sin 

sexualitet 

Björkman & 

Malterud, 2007. 
X x   

Saulnier, 2002. X x x X 

Cant, 2006. 

 
X x x X 

Seaver, Freund, 

Wright, Tjia & 

Frayne, 2008. 

X x x X 

Röndahl, 

Bruhner & 

Lindhe, 2009. 

X x x X 

Röndahl, Innala 

& Carlsson, 

2006. 

X x x X 

Lee, Taylor & 

Raitt, 2011. 
X  x X 

Björkman & 

Malterud. 

2009. 

X x x X 

Röndahl. 

2009. 
X x x X 

Spidsberg. 2007. X x x X 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur homosexuella vårdtagare upplever 

att de blir bemötta från hälso- och sjukvårdspersonal. Vi valde att använda studier med 

kvalitativ metod eftersom studiedeltagarna i denna form av studie får beskriva 

upplevelser med sina egna ord (Willman et al., 2011). Därför ansåg vi att studier med 

kvalitativ metod bättre passade denna studies syfte. Antalet kvalitativa studier som 

återfanns i ämnet var relativt få. Anledningen till ett begränsat forskningsunderlag bör 

enligt Friberg (2006) reflekteras kring. En möjlig anledning till varför ämnet inte 

forskats på i större utsträckning skulle kunna vara att heteronormativitet leder till att det 

inte uppmärksammas som ett potentiellt problemområde. Ett tillräckligt underlag 

återfanns dock för att genomföra denna litteraturstudie på enbart kvalitativa studier. 

 

Vid databassökningen genom EBSCOhost var ett av kriterierna att artiklarna skulle 

vara tillgängliga i ”full text”. Röda Korsets Högskolas bibliotek har dock begränsade 

resurser och därför inte möjlighet att prenumerera på alla de tidskrifter som publicerar 

artiklar som skulle kunna vara av intresse för litteraturstudien. Detta kan antas ha 

resulterat i att studier som annars skulle ha inkluderats i litteraturstudien nu inte kom 

med. Ett begränsat forskningsunderlag kan ses som en svaghet i litteraturstudien 

(Friberg, 2006).  

 

Sökningen som genomfördes för att finna artiklar till litteraturstudien resulterade i 251 

artiklar. Urvalsprocessen resulterade sedan i tio artiklar detta eftersom artiklar som inte 

var av god kvalitet eller som inte svarade på litteraturstudiens syfte på ett 

tillfredsställande vis sållades bort. Denna urvalsprocess, som beskrivs mer ingående 

under rubriken Urval och datainsamlingsmetod, utfördes på var sitt håll av 

studieförfattarna. Detta för att undvika att författarnas förförståelse och personliga 

åsikter skulle påverka urvalet av artiklar (Polit & Beck, 2012; Willman et al., 2011). En 

litteraturstudie kan aldrig vara helt opartisk och opåverkad av studieförfattarnas 

förförståelse och fördomar (Polit & Beck, 2012). För att motverka denna vinkling 

utfördes analysen separat av båda författarna. Resultatet granskades sedan gemensamt 

och jämfördes innan det slutliga resultatet utkristalliserades. 
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Vid arbetet med att finna gemensamma teman i studiernas resultat användes Polit och 

Becks (2012) föreslagna modell. Denna modell innebär att nyckelfynden i alla studier 

samlas i en resultatmatris, detta gjorde materialet mer överblickbart vilket underlättade 

processen med att upptäcka återkommande teman (Polit & Beck). Målet med en 

litteraturstudie är att resultatet ska vara en sammanfattande slutsats av studierna som 

den grundas i och inte enbart en uppradning av tidigare resultat (Polit & Beck; Friberg, 

2006). De huvudteman som framkommit i litteraturstudiens resultat är denna studies 

sammanfattande slutsats. Fynd som ansågs vara av mindre betydelse finns inte 

återgivna i litteraturstudiens resultat detta på grund av både platsbrist och bristande 

relevans (Polit och Beck, 2012).    

 

Hur väl resultatet i en litteraturstudie speglar den sanna verkligheten är en fråga som 

bör granskas och utvärderas (Polit & Beck, 2012). Kvaliteten på en litteraturstudie 

beror på flera faktorer, där ibland att likvärdiga metoder och likvärdiga populationer i 

de inkluderade studierna använts. Detta för att resultatet ska bli mer jämförbart 

(Willman et al., 2011). Alla de studier som legat till grund för litteraturstudien är 

utförda med en kvalitativ metod. Resultatet baseras på intervjuer i alla studier förutom 

en, som är en textkondensering av ett öppet frågeformulär. En skillnad bland 

intervjuerna är att vissa varit semi-strukturerade och andra öppna samt att vissa 

genomförts i grupper eller i par medan andra genomförts enskilt. Vid urvalet av artiklar 

för litteraturstudien fanns inga preferenser gällande ursprungsland eller kön. Detta 

resulterade i att studiepopulationerna var bosatta i Skandinavien, Storbritannien och 

USA samt att majoriteten av studier var utförda på kvinnor. Dessa faktorer och fler 

därtill skulle potentiellt kunna vara avgörande för de individuella studiernas resultat och 

även medföra att studierna inte fullt ut är jämförbara.  

 

En litteraturstudie kan aldrig ge några otvetydiga svar men är trots det betydelsefull 

eftersom den erbjuder läsaren en översikt av kunskapsläget inom ett visst område 

(Willman et al., 2011). Resultatet i denna studie kan därmed tolkas efter dessa 

premisser, den erbjuder inga definitiva sanningar utan är en sammanfattande översikt 

av hur homosexuella upplevt bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat kommer här nedom att diskuteras. De delar som diskuteras är 

vad studiens författare anser vara kärnan av resultatet. Dessa delar kommer här att 

lyftas och diskuteras utifrån annan forskning och litteratur. Diskussionen kommer att 

presenteras temavis utifrån resultatets teman. 

 

8.2.1 Önskan att bli sedd som den jag är 

Resultatet visar på att de homosexuella vårdtagarna ansåg att det var av stor vikt att 

deras vårdgivare hade kännedom om deras sexuella läggning då de ansåg att det var en 

viktig del av vilka de var som personer. Vårdgivarens kännedom om deras sexuella 

läggning upplevdes även som en förutsättning för att de skulle känna sig sedda 

(Björkman & Malterud, 2007). Resultatet visar dock på att flera deltagare i studierna 

upplevde att fokus i vårdmötena snarare legat på den medicinska undersökningen och 

att vårdgivare inte visat intresse för vilka vårdtagarna var som personer (Röndahl et al., 

2006; Seaver et al., 2008). Resultatet i Westerståhl, Segesten och Björkelunds (2002) 

studie skulle kunna erbjuda en förklaring till detta. Westerståhl et al. intervjuade i sin 

studie läkare om deras kunskap och medvetenhet om homosexuella vårdtagare. Där 

framkom det att en betydande andel läkare inte frågade sina patienter om sexuell 

läggning. En angiven förklararing var att vetskapen om patientens läggning inte ansågs 

vara relevant för vårdtagarens hälsa. De skäl som läkarna i Westerståhl et al. angav till 

att inte fråga vårdtagare om deras sexuella läggning skulle kunna tolkas som ett uttryck 

för heteronormen. Detta då heteronormen skapar en föreställning om att alla människor 

är heterosexuella (Röndahl, 2010). Därmed skulle orsaken till att läkarna inte frågat om 

vårdtagarnas sexuella läggning kunna förklaras med att de inte upplevt att det funnits 

någon anledning att fråga, då alla antas vara heterosexuella. Konsekvenserna av detta, 

som också framkom i litteraturstudiens resultat, är att vårdtagarna inte upplever att de 

blir sedda som de personer som de är samt att en viktig del av personens livsvärld 

förbises. Ovanstående del av litteraturstudiens resultat kan även tolkas utifrån resultatet 

i Magnan och Reynolds (2006) studie. Resultatet i deras studie visar på att 

sjuksköterskor inte diskuterar vårdtagarnas sexualitet med motiveringen att de inte 

hinner. Det motiveras även med att sjuksköterskorna varit av uppfattningen att 

vårdtagarna inte förväntar sig att ämnet skulle diskuteras. Resultatet i dessa två studier 
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kan ses som en delförklaring till varför de homosexuella vårdtagarna upplevt att deras 

sexuella läggning inte beaktats.  

 

I resultatet framkommer det även att vårdtagare upplevt att vårdgivare aktivt undvikit 

att diskutera deras sexualitet sedan den sexuella läggningen delgivits (Cant, 2006; 

Spidsberg, 2007). Denna del av resultatet kan tolkas i relation till Saunamäki, 

Andersson och Engströms (2010) studie. Deras resultat visar på att mer än hälften av 

sjuksköterskorna inte känt sig trygga i sin egen förmåga att diskutera områden som rör 

patientens sexualitet samt att en tredjedel av dem känt sig obekväma i att diskutera 

ämnet. Utifrån Saunamäki et al. kan undvikandet av ämnet ses som ett uttryck för 

osäkerhet. Det kan också tolkas i ljuset av Röndahl, Innala och Carlssons (2004) studie. 

Där förklaras det att negativa känslor och attityder gentemot homosexuella kan grunda 

sig i en rädsla som tar sig homofobiska uttryck.  

 

8.2.2 Bemötande utifrån ett heteronormativt perspektiv 

Upplevelsen av att bli bemött av vårdpersonal som agerat utifrån heteronormen 

beskrivs av flera deltagare i studierna (Björkman & Malterud, 2007, 2009; Cant, 2006; 

Lee et al., 2011; Röndahl et al., 2006; Röndahl, 2009; Röndahl et al., 2009; Saulnier, 

2002; Seaver et al., 2008; Spidsberg, 2007). Resultatet visar på att homosexuella 

vårdtagare känt sig osynliggjorda i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal (Björkman 

& Malterud, 2009; Röndahl et al., 2006; Saulnier, 2002). En bekräftelse på att 

vårdtagare de facto blir osynliggjorda går att finna i Westerståhl et al. (2002), där läkare 

berättar att de först retrospektivt insett att de sannolikt haft ett stort antal homosexuella 

patienter men aldrig vetat om det. Några av de angivna skälen till att läkarna undvikit 

att fråga om den sexuella läggningen förklaras av läkarna i Westerståhl et al. med att de 

ansett att det var en privat angelägenhet för vårdtagarna eller att de inte känt sig 

bekväma med att ställa frågan. Ovanstående del från resultatet kan även tolkas utifrån 

Röndahl (2010), som i denna studies bakgrund förklarar att homosexuella patienter 

osynliggörs genom heteronormen. Vidare visar resultatet i Röndahl et al. (2004) studie 

att det för att synliggöra de homosexuella vårdtagarna krävs det att vårdpersonalen 

utbildas i frågor som rör homosexuella.  

 

Flera vårdtagare i resultatet beskriver också att de upplevt att deras anhöriga inte blivit 

erkända av vårdpersonal (Röndahl et al., 2006; Röndahl et al., 2009; Saulnier, 2002; 
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Seaver et al., 2008). Cornelson (1998) uttrycker att det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdpersonal har kännedom om hur homosexuella familjekonstellationer kan skilja 

sig från heterosexuella för att bättre kunna bemöta denna patientgrupp. Det beskrivs 

även av Hörnsten (2010) i bakgrunden att det är viktigt att vårdgivaren försöker förstå 

vårdtagaren och dennes förutsättningar ur hennes/hans egen subjektiva syn på världen 

och sitt liv för att vårdtagaren ska känna sig sedd. 

 

8.2.3 Bristande kunskap hos vårdgivare 

Studiens resultat visar på att vårdtagare upplevt brister i vårdpersonalens kunskaper 

gällande homosexuellas sexuella praktik. Flera berättar att detta resulterat i att de inte 

fått tillräcklig information gällande bland annat smittorisker för sexuellt överförbara 

sjukdomar (Björkman & Malterud, 2009; Saulnier, 2002; Seaver et al., 2008). 

Westerståhl et al. (2002) erbjuder en förklaring med sin studie då de beskriver att en 

stor andel läkare inte hade kunskap om homosexuellas liv och specifika hälsosituation. 

Detta bekräftar därmed ovannämnda upplevelse hos vårdtagarna. Även resultatet i 

Meads, Buckley och Sandersons (2007) studie visar på att det finns en felaktig 

föreställning bland vårdgivare om att kvinnor med ett exklusivt homosexuellt sexliv 

löper mindre risk att drabbas av cervixcancer och har därför nekats gynekologisk 

cellprovtagning. Dessa två studier bekräftar den upplevda kunskapsbristen samt visar 

på att kunskapsbristen även utgör ett hot mot patientsäkerheten. 

 

8.2.4 Att delge sin sexualitet 

Rädslan för att bli negativt bemött av sin vårdgivare kopplat till den sexuella 

läggningen är något som beskrivs i flera av studierna (Björkman & Malterud, 2007; 

Cant, 2006; Röndahl et al., 2006; Röndahl, 2009; Röndahl et al., 2009; Seaver et al., 

2007). Denna rädsla kan förklaras med Stiers (2004) beskrivning av hur normer 

påverkar människor samt konsekvenserna av normernas inverkan som behandlas i 

bakgrunden. Författaren menar att människor som bryter mot samhällets normer 

riskerar att bli utsatta för bland annat utfrysning, verbala trakasserier, förtryck och 

fysiskt våld. Eftersom de homosexuella vårdtagarna bryter mot normen relaterat till 

heteronormen är denna rädsla befogad. Burrows (2011) studies resultat visar på att det 

är av stor vikt att sexuella minoriteter erbjuds ett öppet klimat för att diskutera sin 

sexualitet, eftersom det kan påverka både hälsa och behandling. Brattberg och Hulter 
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(2010) förklarar också att det är viktigt att respektera integriteten och med öppna frågor 

bjuda in till samtal om sexualiteten, men samtidigt låta vårdtagaren själv bestämma 

huruvida ämnet skall diskuteras eller inte. 

 

8.3 Slutsats 

Syftet med studien infriades genom analysen av de tio studierna i ämnet. Homosexuella 

vårdtagare upplevde att heteronormativitet bland hälso- och sjukvårdspersonal påverkat 

bemötandet. Den rådande heteronormen medförde att den homosexuella vårdtagaren 

osynliggjordes. Detta har också påverkat att bemötandet och behandlingen upplevdes 

vara bristande och/eller inadekvat. För att homosexuella ska erhålla jämlik vård krävs 

en kunskapshöjning bland vårdpersonal, detta för att synliggöra de homosexuella och 

skapa en förståelse för deras verklighet.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Studiens förväntade betydelse är att vara en del av den kunskap som finns tillgänglig 

för legitimerade sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter om hur homosexuella 

bemöts i vården. Studien kan därmed fungera som en del av den evidensbaserade grund 

som sjuksköterskan kan ta med sig i sitt arbete. Alla sjuksköterskor som kommer i 

kontakt med vårdtagare kommer även i kontakt med homosexuella vårdtagare. 

Förståelse för vårdtagarens subjektiva syn på världen är avgörande för att kunna ge ett 

fullgott bemötande i mötet. Denna litteraturstudie leder till ökad medvetenhet genom att 

erbjuda den blivande sjuksköterskan en inblick i homosexuellas upplevelse av mötet 

med vårdpersonal. Då studien är av sammanfattande art görs kunskapen mer tillgänglig. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Den mängd forskning på hur homosexuella vårdtagare upplever bemötandet från hälso- 

och sjukvårdspersonal i Sverige är idag bristfällig och skulle behöva undersökas 

ytterligare. Detta för att underlaget ska kunna ses som evidensgrundande för 

sjuksköterskor i deras yrkesutövning. 
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10 BILAGOR 

10.1 Kvalitetsgranskningsmall 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ................................................................ 

Finns det ett tydligt syfte? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Patientkarakteristika Antal ............................................ 

Ålder ............................................ 

Man/kvinna .............................. 

Är kontexten presenterad? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Etiskt resonemang? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Urval 

– Relevant? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Strategiskt? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– datainsamling tydligt beskriven? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– analys tydligt beskriven? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Råder datamättnad? (om tillämpligt) ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Råder analysmättnad? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram? 

Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Genereras teori? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat?  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

☐ Hög  ☐ Medel  ☐ Låg  
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10.2 Litteraturstudiens resultatmatris 

Titel. 

Författare. 

publicerings-

år 

Studiens 

syfte 

Design och 

datainsamli

ngs- metod 

Populationens 

beskaffenhet 

Nyckelfynd 

Being lesbian 

– does the 

doctor need to 

know? 

 

Björkman & 

Malterud. 2007 

 

 

Att utforska 

patienters 

upplevelse 

av att delge 

sin sexuella 

läggning till 

sin läkare. 

Kvalitativ 

intervjustudi

e, 

gruppintervj

uer ledd av 

moderator.  

Sex 

homosexuella 

kvinnor, 28-59 

år, medelålder; 

41 år, bosatta i 

Oslo, Norge.  

Heteronormativa antaganden 

kring sexualitet och 

familjekonstellationer. Vikten 

av att bli sedd som en hel 

människa. Rädsla för att för 

stort fokus ska läggas på 

sexuell läggning. Deltagarna 

väljer vilka vårdgivare de 

delger sin sexuella läggning 

för samt väger för och 

nackdelar som delgivandet kan 

medföra.  

Deciding who 

to see: lesbians 

discuss their 

preferences in 

health and 

mental health 

care providers. 

 

Saulnier. 2002   

 

 

Att 

undersöka 

vilka 

egenskaper 

homosexuel

la och 

bisexuella 

kvinnor 

letar efter 

hos en 

vårdgivare. 

Explorativ 

studie med 

fokusgruppi

ntervju. Fem 

fokusgruppe

r med fyra 

till 15 

deltagare per 

grupp 

33 homo- eller 

bisexuella 

kvinnor. 

Spridda åldrar, 

från 18 år. 

Bosatta i staten 

New York, 

USA 

Kvinnorna beskrev att 

vårdgivare inte såg hela dem 

utan bara deras sexuella 

läggning. Vårdtagarna är 

oeniga kring behovet av att 

samtala om och dokumentera 

den sexuella läggningen. De 

försöker undvika negativa 

vårdmöten samt att bli utsatta 

för heterosexism. Deltagarna 

söker efter vårdgivare som får 

dem att känna sig sedda. 

Kvinnorna har upplevt 

kränkningar men även goda 

vårdmöten.  

Exploring the 

implications 

for health 

professionals 

of men coming 

out as gay in 

healthcare 

settings.  

 

Cant. 2006 

 

 

Att utforska 

homosexuel

la mäns 

upplevelser 

av att delge 

sin sexuella 

läggning för 

vårdpersona

l. 

Kvalitativa 

intervjuer. 

Semistruktur

erade 

individuella 

intervjuer 

med 26 män 

samt en 

fokusgruppi

ntervju med 

tolv män. 

38 

homosexuella 

män i London, 

England.  

Männen uttrycker en önskan 

att bli respekterade samt 

uttrycker att det är centralt för 

dem i vårdmötet. Många av 

männen hade upplevt negativa 

vårdmöten. Männen har sökt 

sig till vårdgivare som 

bemöter dem som en jämlik. 

Männen upplevde att många 

vårdgivare hade bristande 

kunskap alternativt brist på 

intresse kring den 

homosexuella mannens 

livsvärld. Önskar att bli 

bemötta med förståelse för att 

känna sig välkomna. Känsla 
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av att bli skuldbelagd över 

sexuellt beteende. 

Healthcare 

preferences 

among 

lesbians: a 

focus group 

analysis. 

 

Seaver, Freund, 

Wright, Tjia & 

Frayne. 2008  

  

 

 

Att beskriva 

homosexuel

la kvinnors 

upplevelse 

av och 

förväntninga

r på 

kvinnospeci

fik vård. 

Semi-

strukturerad

e 

fokusgruppi

ntervjuer i 

grupper om 

fem nio 

deltagare. 

22 

homosexuella 

kvinnor 

bosatta i eller i 

närheten av 

Boston, USA. 

22-63 år, 

medelålder 38.    

 

Kvinnorna beskrev 

vårdpersonalens bristande 

kunskap kring homosexuella 

kvinnors specifika 

hälsosituation. De valde vilka 

vårdgivare de delgav sin 

sexuella läggning för samt 

vägde för och nackdelar som 

detta kunde medföra. En 

rädsla att bli diskriminerad 

uttrycktes. De hade undvikit 

att söka vård på grund av 

homofobisk och 

heterosexistisk personal. 

Beskrivet finns även goda 

vårdmöten med öppensinnade 

och medvetna vårdgivare. 

Heteronormati

ve 

communication 

with lesbian 

families in 

antenatal care, 

childbirth and 

postnatal care.  

 

Röndahl, 

Bruhner & 

Lindhe. 2009 

 

Att beskriva 

lesbiska 

mödrars 

upplevelse 

av 

omvårdnaden 

under 

graviditet, 

förlossningen 

och 

eftervård. 

Kvalitativ, 

deskriptiv, 

intervjustudi

e med semi-

strukturerad

e intervjuer. 

Tio 

homosexuella 

kvinnor som är 

biologiska 

mödrar.  

Många av kvinnorna beskriver 

positiva upplevelser av mötet 

med barnmorskor. Negativt i 

vårdmötena var personalens 

okunskap och heteronormativa 

antaganden gällande 

familjekonstellationer. Det 

upplevdes även negativt att 

behöva undervisa 

vårdpersonalen eftersom detta 

drog fokus från kvinnornas 

vårdbehov.   

Heterosexual 

assumptions in 

verbal and non-

verbal 

communication 

in nursing.  

 

Röndahl, 

Innala & 

Carlsson. 2006. 

 

 

Homosexuel

la män och 

kvinnors 

upplevelse 

av 

sjukskötersk

ors 

omvårdnad 

på sjukhus 

och vad de 

ansåg vara 

viktigt att 

kommunicer

a gällande 

Kvalitativ 

intervjustudi

e 

17 kvinnor och 

10 män i 

åldrarna 23-

65år. Bosatta i 

Sverige. 

Studiedeltagarna beskriver 

osäkerhet hos vårdpersonalen i 

kommunikationen baserat på 

rädsla för att förolämpa eller 

uttrycka sig fel gentemot dem. 

Kvinnorna och männen 

upplevde att vårdpersonalen 

gjorde heteronormativa 

antagande kring deras 

familjesituation och sexualitet. 

Rädslan för att bli dömd 

relaterad till sin sexuella 

läggning uttrycks av flera 

studiedeltagare medan andra 
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homosexual

itet och 

sjukskötersk

ors 

omvårdnad. 

tryckte på vikten av att delge 

sin sexuella läggning för att 

undvika missförstånd i 

kommunikationen.  

Kunskapsluckor hos 

vårdpersonalen påverkade 

studiedeltagarnas 

välbefinnande negativt. 

„It‟s not me, 

it‟s them‟: 

How lesbian 

women make 

sense of 

negative 

experiences of 

maternity care: 

a hermeneutic 

study.  

 

Lee, Taylor & 

Raitt. 2011.  

Att beskriva 

lesbiska 

kvinnors 

upplevelse 

av 

mödravård, 

med fokus 

på tolkning 

av negative 

upplevelser.  

Kvalitativ 

studie med 

öppna 

intervjuer 

som sedan 

tolkades 

med en 

hermeneutis

k 

fenomenolo

gisk metod.  

Åtta 

homosexuella 

kvinnor från 

Skottland.  

  

Kvinnorna i studien hade både 

positiva och negativa 

erfarenheter av bemötande 

från vårdpersonal. De som 

upplevt ett negativt bemötande 

hade svårt att identifiera om 

det berodde på heterosexism 

eller något annat. 

Lesbian 

women‟s 

experiences 

with health 

care: A 

qualitative 

study.  

 

Björkman & 

Malterud. 

2009. 

 

Att utforska 

och samla 

kunskap om 

lesbiska 

kvinnors 

upplevelser 

av hälso- 

och 

sjukvård 

relaterat till 

deras 

sexuella 

läggning. 

Kvalitativ 

studie med 

data 

insamlat från 

ett web-

baserat 

formulär, 

där 

informatione

n sedan 

analyserades 

genom 

textkondens

ering. 

128 

homosexuella 

kvinnor från 

Norge. 

Kvinnorna hade upplevt att 

vårdpersonal gjort 

heteronormativa antaganden 

kring sexuell läggning. 

Kvinnorna vägde för och 

nackdelar med att delge sin 

sexuella läggning och även 

situationer då studiedeltagarna 

känt sig tvingade till detta. 

Positiva möten där de upplevt 

att de blivit bemötta som 

vilken patient som helst och 

där stämningen varit öppen 

och avslappnad finns 

beskrivet. Det finns även de 

som beskriver negativa möten 

där vårdpersonal upplevts som 

obekväma och nedlåtande 

efter att patienten delgivit sin 

sexuella läggning. Vissa 

beskriver ett omotiverat stort 

fokus på sexuell läggning. 

Bristande medicinsk kunskap 

gällande homosexuella 

kvinnors specifika medicinska 

problematik beskrivs. 
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Lesbians‟ and 

gay men‟s 

narratives 

about attitudes 

in nursing.  

 

Röndahl. 

2009. 

 

Att beskriva 

upplevelsen 

av 

sjukskötersk

ors 

omvårdnad 

inom 

sjukhusvård. 

Kvalitativ, 

explorativ, 

deskriptiv 

studie 

baserad på 

semi-

strukturerad

e intervjuer. 

27 

homosexuella 

personer i 

Sverige, varav 

17 var kvinnor 

och 10 var 

män.  

Deltagarna beskriver 

mestadels positiva möten med 

sjuksköterskor. Det som 

beskrevs som negativt var 

bland annat att homosexualitet 

ansågs vara onormalt och 

sjukligt samt att omotiverat 

stort fokus lades på den 

sexuella läggningen. Flera 

kände att det delvis var en 

generationsfråga, då detta 

framförallt kom från äldre 

sjuksköterskor. Flera 

studiedeltagare beskrev att de 

upplevt möten med religiösa 

sjuksköterskor som negativa. 

Ibland var det svårt för 

studiedeltagarna att avgöra om 

det negativa i vårdmötet var 

relaterat till den sexuella 

läggningen eller en generell 

dålig attityd från 

sjuksköterskorna.  

Vulnerable and 

strong – 

lesbian women 

encountering 

maternity care.  

 

Spidsberg. 

2007. 

 

Att beskriva 

homosexuel

la kvinnors 

upplevelse 

av 

mödravård. 

Fenomenolo

gisk 

hermeneutis

k 

intervjustudi

e där 

intervjuerna 

genomfördes 

parvis med 

undantag av 

ett av par. 

Sex lesbiska 

Norska par 

som blivit 

föräldrar 

genom 

insemination. 

De homosexuella kvinnorna 

vägde för och nackdelar med 

att komma ut samt för vilka 

vårdgivare. Detta på grund av 

rädsla för att bli diskriminerad. 

De upplevde att den sexuella 

läggningen ibland fått för stort 

fokus och att de inte blivit 

sedda på ett holistiskt vis. 

Kvinnorna upplevde att deras 

sexuella läggning skapat en 

otrygghet hos vårdpersonalen. 

Upplevelse av bristande 

kunskap hos personalen 

beskrivs. Flera av kvinnorna 

upplevde att de blivit väl 

bemötta av trevlig och positiv 

personal.   

 

 


