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Sammanfattning 
Begreppet heteronormativitet användes i litteraturen första gången 1993. Begreppet går att 
finna i ordböcker och lexikon från 2006, men endast ett par av de moderna ordböckerna och 
lexikonen har inför begreppet. Idag saknar begreppet en exakt definition. En begreppsanalys 
syftar till att identifiera karakteristika för ett begrepp genom undersökning av dess 
användning. Vårdrelationer kan och bör utvecklas till en vårdande relation, vilket bygger på 
en kontakt innefattande kropp, själ och ande mellan vårdare och patient. Syftet var att 
beskriva och fördjupa förståelsen av begreppet heteronormativitet utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv. Begreppsanalys enligt Rodgers metod innefattande 23 vetenskapliga 
artiklar och annan litteratur som resulterade i sju definierade attribut; antaganden, normer, 
samhällshierarkier, sanktioner för dem som avviker från normen, könsroller, sexuella 
relationer och stereotyp familjesyn. I analysen identifierades också vad som föregår 
begreppet, två kvinnor som arbetar med begreppet samt fem relaterade begrepp; jämställdhet, 
genus, makt, diskriminering och homofobi. En rad konsekvenser av vilka samtliga var 
negativa för såväl individ som samhälle konstaterades. Sjukvården påverkas negativt på flera 
sätt av heteronormativitet, bland annat omöjliggörs den vårdande relationen. Konklusion: 
Heteronormativitet leder till en rad olika problem och alla är både offer och supportrar av 
systemet.  
 
Nyckelord: heteronormativitet, begreppsanalys, omvårdnad, vårdrelation, vårdande relation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Abstract 
The concept heteronormativity was used in the literature for the first time in 1993. This term 
can be found in dictionaries and encyclopedias from 2006 but only in a few of the most 
modern publications. The term currently lacks an exact definition. The aim of concept 
analysis is to identify characteristics for a term by studying its use. Healthcare relations can 
and should be developed into a caring relation, which is dependent on a connection involving 
body, mind and soul between the caregiver and the patient. The aim of this work was to 
describe and deepen the understanding of the term heteronormativity from a healthcare 
perspective. Rodgers’ evolutionary concept analysis of 23 scientific papers and common 
newspapers resulted in seven defined attributes: assumptions, norms, social hierarchies, 
sanctions for those deviating from the norm, gender roles, sexual relationships and stereotype 
family apprehension. The analysis also identified what precedes the concept, two women 
working with the concept and five related concepts: equality, gender, power, discrimination 
and homophobia. A number of consequences of which all were negative for both individuals 
and the society were found. Healthcare is negatively influenced in several ways by 
heteronormativity rendering the caring relation impossible. Conclusion: Heteronormativity 
leads to a number of problems and everyone are both victims and supporters of the system. 
 
Key words: heteronormativity, concept analysis, nursing, healthcare relation, caring relation. 



 
 

 

Innehållsförteckning  
INLEDNING .......................................................................................................................................................... 1 

BEGREPP ................................................................................................................................................................ ............. 1 

NORMER OCH HETERONORMATIVITET .......................................................................................................................... 1 

BEGREPPSANALYS ............................................................................................................................................................. 1 

VÅRDRELATIONER OCH DEN VÅRDANDE RELATIONEN ............................................................................................... 2 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................................................. 3 

SYFTE ................................................................................................................................................................................... 3 

METOD ................................................................................................................................................................. 3 

BEGREPPSANALYS ENLIGT RODGERS METOD ............................................................................................................... 3 

1. Val av begrepp .............................................................................................................................................................. 3 

2. Insamling av litteratur ............................................................................................................................................. 4 

3. Val av specifik litteratur som ska ingå i analysen ........................................................................................ 4 

4. Litteraturgenomgång samt insamling och organisation av data ........................................................ 4 

5. Analys och beskrivning av varje kategori ........................................................................................................ 5 

6. Identifiering av modellfall ....................................................................................................................................... 5 

7. Applicering och kommunikation av resultat .................................................................................................. 5 

RESULTAT ........................................................................................................................................................... 5 

DEFINIERADE ATTRIBUT .................................................................................................................................................. 6 

DET SOM FÖREGÅR ............................................................................................................................................................ 7 

KONSEKVENSER ................................................................................................................................................................. 8 

DE SOM ARBETAR MED BEGREPPET ................................................................................................................................ 9 

RELATERADE BEGREPP ..................................................................................................................................................... 9 

MODELLFALL ................................................................................................................................................................ ... 10 

DISKUSSION ..................................................................................................................................................... 12 

METODDISKUSSION ........................................................................................................................................................ 13 

KONKLUSION .................................................................................................................................................. 14 

TACK .................................................................................................................................................................. 15 

REFERENSER ................................................................................................................................................... 16 

 
BILAGA 1 



1 
 

Inledning 

Begrepp  
Ett begrepp är en mental konstruktion som hjälper till att skapa ordning i det som betraktas 
och upplevs. Begrepp skapar också möjlighet till kommunikation mellan människor. Begrepp 
kan bestå av endast ett ord eller av hela meningar. Samma ord eller mening kan beskriva flera 
olika begrepp och ibland används flera olika ord eller meningar för att beskriva ett och samma 
begrepp. Begrepp, å sin sida, kan beskrivas som en komplex mental formulering av ett objekt 
eller en händelse som formats utifrån individuella erfarenheter. Det kan vara av både konkret 
och abstrakt natur (1). Olika discipliner har sina egna begrepp, vilka är mer eller mindre 
centrala och bidragande till att definiera disciplinen (2). 
 
Begrepp är en viktig del av kunskapsutvecklingen och det dagliga livet. De fungerar som en 
kognitiv påminnelse av fenomen som inte är tillräckligt tydliga utan dem. Begrepp tillhör och 
har utvecklats av vetenskapen och det är genom dessa som verkligheten får en form (3). 

Normer och heteronormativitet 
En norm definieras vanligtvis som en regel som förbinder sig till ett ändamål, ett ideal. I 
praktiken är normer sociala regelsystem, vilka ofta förblir osynliga till dess att någon eller 
något bryter mot dem. Normativitet innehåller alltid ett eller flera sociala moraliska imperativ, 
det vill säga krav på att människor följer regler som andra har fattat beslut om. Det 
maktsystem som upprätthåller och backar upp normer utgörs av normativitet (4). 
Heteronormativitet innehåller begreppet normativitet. Begreppet heteronormativitet användes 
i litteraturen första gången 1993 av Michael Warner, queerteoretiker, i antologin ”Fear of a 
Queer Planet: Queer Politics and Social Theory” (5-6). Begreppet går att hitta i lexikon och 
ordböcker efter 2006, men enbart ett par av de moderna ordböckerna och lexikonen har infört 
begreppet. Heteronormativitet understöds av och påverkar alla individer i samhället (7).  

Begreppsanalys 
Om definitionen eller karaktäristika av ett begrepp inte är klarlagd, i det här fallet begreppet 
heteronormativitet, kan det inte användas fundamentalt. Det medför att det kan vara svårt att 
skilja det från andra närliggande begrepp (8). Begreppsanalys syftar till att identifiera 
karaktäristika för ett begrepp genom undersökning av dess användning (9). Genom en 
begreppsanalys får sjuksköterskan hjälp att identifiera och lösa komplexa situationer, 
kommunicera patienternas behov, utveckla omvårdnadsdiagnoser och välja lämpliga 
omvårdnadsåtgärder (8).  
 
Processen för begreppsanalys beskrivs i separata steg, men i själva verket är stegen 
sammanbundna med varandra. Analysen under processens gång kräver ofta tillbakagång till 
tidigare steg. På detta vis skrider processen framåt genom bearbetningen av stegen; var för sig 
och sammankopplade. Analysens upprepande natur resulterar i ett klart och precist resultat. 
Begreppsanalysen måste vara rigorös, men resultatet blir preliminärt. Detta beror på att två 
olika analyser av samma begrepp ofta kommer fram till skilda resultat. Dessutom är både den 
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generella och den vetenskapliga kunskapen under ständig och snabb förändring, vilket leder 
till att det som är sant idag är inte sant imorgon. En begreppsanalys ses därför aldrig som en 
färdig produkt (10). 
 
Det finns ett antal olika modeller för begreppsanalys. Etymologisk analys syftar till att studera 
ett visst begrepp över stora tidsperioder samt hur begreppets innebörd har förändrats genom 
åren. Semantisk analys fokuserar mer på begreppets betydelse (2). Författarna till detta arbete 
har valt att använda sig av Rodgers metod, vilken är en vidareutveckling av Walker and 
Avants metod. Metoden är en semantisk analys och är av den anledningen lämpad för 
granskning av nya begrepp. Metoden är dessutom utvecklad i syfte att användas inom 
omvårdnadsforskning (8).  

Vårdrelationer och den vårdande relationen 
Vårdrelationer är ett väl utforskat och centralt begrepp inom sjukvården. Begreppet relation 
härstammar från latinets relatio, vilket betyder återförande, berättelse och förhållande. En 
relation, i vilket sammanhang den än uppstår, formas av beteenden, omständigheter, kontakt 
och umgänge. Även vårdrelationen kan ses som ett förhållande eller en relation byggd på en 
förbindelse mellan människor. I denna relation spelar också kommunikation och beröring 
viktiga roller (11). 
 
Det föreligger en avgörande skillnad mellan begreppet vårdrelation och begreppet vårdande 
relation. En vårdande relation har ett inneboende positivt värde och innefattar ett ömsesidigt 
förhållande mellan vårdare och patient (11). När patienten enbart ses som en lidande 
människa, och vårdaren är den som bär ansvar för denne, uppstår en asymmetri i relationen. 
Vårdaren hamnar i en maktposition och denna maktposition ställer krav på etiska 
ställningstaganden. Om patientens värdighet kränks eller om han/hon upplever fördömelse, 
straff eller svek uppstår ett lidande som är negativt och dessutom helt oförenligt med 
vårdandets grundidé om att lindra lidande. Patienter beskriver då vårdrelationen som att de 
inte har fått vård utan endast behandling (12). De upplever sig inte förstådda och bemötta som 
unika och hela människor. För att undvika vårdlidande för patienter är det därför viktigt att 
man som sjuksköterska reflekterar över patientens värld och är lyhörd för patientens behov 
(13). Varje vårdrelation kan och bör utvecklas till en vårdande relation (11).  
 
En vårdande relation bygger på en kontakt innefattande kropp, själ och ande mellan vårdare 
och patient. Många gånger kan fysisk kontakt hjälpa till att möjliggöra denna relation. 
Vårdaren avger i mötet med patienten ett löfte att värna om patientens värdighet samt att 
lindra dennes lidande och främja hälsa (11). För att bevara patientens värdighet måste 
vårdaren vara öppen för ny förståelse. Han eller hon måste använda sina erfarenheter och sin 
kunskap samt erbjuda absolut närvaro i mötet med patienten för att en vårdande relation ska 
kunna uppstå (13). Patienten ska känna sig värdefull och uppskattad och ska känna att han 
eller hon har det gott, trots sitt tillstånd. Vården omfattar hela patientens liv och denne blir 
sedd som den människa han eller hon är (11). 
 
En vårdande relation fungerar bäst när en mellanmänsklig relation uppnås. En 
mellanmänsklig relation bygger på ömsesidighet. När människor tar del av varandras 
verklighet, leder det till en relation där en god kommunikation kan föras. Om ömsesidighet 
inte uppnås finns risk att kommunikationen försämras eller uteblir. Genom tilltalet upprättar 
och erkänner människor det annorlunda hos den andre. Genom beredskap att ta ansvar och stå 
till svars upprättas en relation. Mellanmänskliga relationer bygger också på att parterna ser 
och förstår den andra individen och inte behandlar honom eller henne som ett ting. Samtidigt 
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är det viktigt att ha en professionell relation och att inte som vårdare bli för personlig. Det är 
en skör och svår balansgång att skapa och vidmakthålla en vårdande relation (11). 
 
En vårdande relation blir ofta bättre i de fall där vårdare och patient har gemensamma 
intressen och livssituationer. När patienten känner att vårdaren är på samma våglängd 
upplever denne att han eller hon kan delge hela sin historia och livssituation. En vårdrelation 
utvecklas inte till en vårdande relation om patienten osynliggörs och inte känner sig tagen på 
allvar (11). Redan vid första mötet mellan vårdare och patient sätts förutsättningarna för om 
deras relation kommer att utvecklas till en vårdande relation eller inte. Den vårdande 
relationen är beroende av sjuksköterskans människosyn och förhållningssätt (13). Vårdtiden 
speglas av den som skriver in och rapporterar patienten, det vill säga det är dennes 
uppfattning om patienten som ligger till grund för den fortsatta vården (11). Det är därför 
motiverat att få en djupare förståelse för heteronormativitet och dess betydelse för 
vårdrelationen.  

Problemformulering 
Den här uppsatsen grundar sig i ett intresse för begreppet och dess konsekvenser i samhället, 
samt dess betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Idag finns ingen exakt definition 
av begreppet, ett faktum som motiverat författarna att studera begreppet utifrån en 
begreppsanalys för att nå en djupare förståelse för heteronormativitet. För att få en 
avsmalning mot användningsområdet omvårdnad knyts begreppet till den vårdande relationen 
i resultatdiskussionen. 

Syfte 
Syftet var att beskriva och fördjupa förståelsen av begreppet heteronormativitet utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv.  

Metod 

Begreppsanalys enligt Rodgers metod 

1. Val av begrepp 

Valet av begrepp bör göras med omsorg. Begreppet ska vara hanterbart att analysera och 
grundord eller termer som förvirrar bör undvikas (2). Det finns ofta ett stort antal termer som 
beskriver samma begrepp, men som inte betyder exakt samma sak. En ytlig genomgång av 
litteratur kan klargöra den specifika aspekten av begreppet (8). Begreppet ska vara viktigt 
samt ha betydelse för författarens område. När begreppet är valt fortskrider arbetet genom att 
ett syfte fastställs. Syftet ska vara ett svar på analysens fokus och styr hela analysprocessen 
(1). 
 
Begreppet heteronormativitet valdes då författarna anser att det är intressant och viktigt att 
belysa, då det påverkar alla individer i samhället. Begreppet saknar också en exakt definition.  
Omvårdnad är författarnas område, varför syftet vinklades mot detta. Författarna anser att det 
är viktigt inom omvårdnaden då den ytliga litteraturgenomgången visade en negativ påverkan 
av vårdkvalitén till följd av heteronormativa faktorer (7).  



4 
 

2. Insamling av litteratur 

En bred litteratursökning påbörjas, där så mycket litteratur som möjligt som behandlar 
begreppet tas med. Att använda många olika typer av källor är att föredra. Den breda 
sökningen sker i så många olika forum och kontexter som möjligt, för att identifiera alla 
användningsområden. Genom att titta på så många användningsområden som möjligt, skapas 
förutsättningar för att förstå begreppets sanna natur. Beslut tas om vilken typ av litteratur som 
ska inkluderas, vilka användningsområden som ska studeras, samt vilken tidsram sökningen 
ska ha. Det går att avgränsa sökningen till endast intresseområdet eller välja att ta med andra 
områden som begreppet används i (8). 
 
Insamlad litteratur omfattar vetenskapliga artiklar, böcker, media i form av dagstidningar, 
ordböcker/lexikon samt en sökning via Google som gav ungefär 63 500 träffar. Dessa 
utgjordes framför allt av bloggar, diskussionsforum och liknande. Dessutom fanns en del 
information från olika organisationer, kommuner och riksdag. Kopplingar till vårdverksamhet 
och utbildningsverksamhet var de vanligaste inriktningarna som framkom bland sökresultatet. 
Alla de övriga sökningarna har varit publicerade 2002-2012. CINAHL, PubMed, PsycINFO 
och ERIC var databaserna som användes för framtagandet av de vetenskapliga artiklarna. 
Dessa olika databaser valdes för att omfatta olika användningsområden. I PubMed gjordes 
också en manuell sökning på författaren Gerd Röndahl som har arbetat med begreppet 
heteronormativitet.  
 
Böcker söktes fram i Libris. Tidningar som valdes att användas var Aftonblandet, Dagens 
Nyheter, Expressen, Göteborgsposten samt Norrköpings Tidningar. Google användes för att 
få ett samhällsperspektiv på begreppet, utöver de vetenskapliga artiklarna som också berör 
samhällsperspektiv. Google-sökningen innefattade inga limits och resulterade i ett stort antal 
träffar, varför litteraturen har valts från relevanta forum på de tio främsta sidorna med träffar. 
Identifierade användningsområden i analysen är omvårdnad, medicin, vårdutbildningar, 
media, pedagogik samt ett samhällsperspektiv. En söktabell av insamlad och använd litteratur 
redovisas i bilaga 1.  

3. Val av specifik litteratur som ska ingå i analysen 

I detta steg genomförs en avgränsning av litteraturen. Den användbara och relevanta litteratur 
som samlats in minskas genom lottning för att inkludera en lagom mängd data för analysen.  
Det är författarna som beslutar hur stor mängd data som är lämplig (8). 
 
Heteronormativitet är ett begrepp som är sparsamt beskrivet i den vetenskapliga litteraturen 
och av denna anledning har litteraturminskning inte varit relevant att utföra. All relevant 
litteratur som framkommit i den vetenskapliga litteratursökningen är därför inkluderad i 
analysen.  

4. Litteraturgenomgång samt insamling och organisation av data 

I litteraturgenomgången identifieras alltid fem kategorier: attribut, det som föregår begreppet, 
konsekvenser, vilka som arbetar med begreppet samt relaterade begrepp. Attribut är ord och 
uttalanden som beskriver begreppet. Det kan också vara uttalanden som ger ledtrådar om hur 
litteraturen definierar begreppet. Det som föregår begreppet är situationer, händelser eller 
fenomen som generellt måste finnas för att begreppet ska uppkomma. Konsekvenser är 
händelser som följer av begreppet. De som arbetar med begreppet är till exempel forskare 
eller andra personer som har använt begreppet i stor utsträckning. Dessa personer kan ses som 
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”gurus” för begreppet. Relaterade begrepp är begrepp som är associerade med eller kopplade 
till det analyserade begreppet, men ändå inte betyder exakt samma sak (8). 
 
Kategorierna attribut, det som föregår, konsekvenser, vilka som arbetar med begreppet samt 
relaterade begrepp hämtades i varje enskild källa. Därefter sammanslogs fynden från källor 
inom samma användningsområde och sammanställdes i ett dokument som underlättade den 
fortsatta analysen.  

5. Analys och beskrivning av varje kategori 

Analys av varje kategori sker var för sig i syfte att hitta likheter från de olika källorna. Till 
exempel analyseras alla attribut som framkommit, för att hitta de som förekommer mest 
frekvent. Dessa attribut redovisas som definierade attribut i resultatdelen. Den här delen är 
själva nyckeln i begreppsanalysen. Liknande uttalanden, ord eller fraser bildar de definierade 
attributen och en kort beskrivning skrivs för varje sådant. All insamlad data i alla kategorier 
ska analyseras på detta sätt. Det som föregår och konsekvenser sammanställs på samma sätt 
och redovisas också i resultatet. De som arbetar med begreppet identifieras och redovisas i 
resultatet. Relaterade begrepp identifieras och efter detta sker en genomgång av dessa för att 
se om de verkligen är egna begrepp eller surrogattermer till det analyserade begreppet (8).  

6. Identifiering av modellfall 

När analysen av kategorierna är klar identifieras ett modellfall baserat på de definierade 
attributen. Modellfallet är ett fall taget från verkliga livet eller påhittat och ska klart 
representera resultatet av analysen. Det ska vara ett praktiskt exempel på begreppets 
definierade attribut, det som föregår samt konsekvenserna av begreppet. Modellfallet ska 
beskriva begreppet så väl så att om detta fall inte är ett exempel på begreppet så är inget det 
(8). 

7. Applicering och kommunikation av resultat 

Detta är det sista steget i begreppsanalysen. Detta steg går ut på att göra begreppet användbart 
genom att skapa en förståelse för det inom en specifik kontext. Resultatet av analysen 
presenteras på ett sådant sätt att begreppet blir förklarat och kan användas i den kliniska 
verkligheten. En gemensam betydelse för begreppet skapas så att individuella tolkningar 
undviks (8).  
 
Detta steg redovisas i resultatdiskussionen och är en avsmalning mot användningsområdet 
omvårdnad, med fokus på vårdande relationer och sjuksköterskans profession. 

Resultat 
Analysen av det insamlade materialet har indelats utifrån sex olika användningsområden för 
begreppet heteronormativitet. Dessa är omvårdnad, medicin, vårdutbildningar, pedagogik, 
media samt ett samhällsperspektiv. I resultatet redovisas definierade attribut, som är de mest 
frekvent förekommande attributen. I resultatet redovisas också det som föregår begreppet, 
dess konsekvenser, de som arbetar med begreppet samt relaterade begrepp. Vid genomgång 
av ordböcker och lexikon förekom begreppet heteronormativitet i två källor. De funna 
förklaringarna följer nedan. 
 
Som hävdar att heterosexualitet är den enda normala formen av sexualitet (14). 
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System av uppfattningar i ett samhälle som går ut på att heterosexualitet är den överordnade 
normen (15). 

Definierade attribut 
Den här analysen visar på sju definierade attribut. Dessa är: antaganden, normer, 
samhällshierarkier, sanktioner för dem som avviker från normen, könsroller, sexuella 
relationer samt stereotyp familjesyn.  
 
Människor gör alltid antaganden i möten med främmande människor (16-17). Människor 
antar att alla ingår i det som är statistiskt överordnat och därmed självklart (16). Antagandet 
att alla människor är heterosexuella och att den heterosexuella kärnfamiljen är en norm som är 
naturlig och universell är ett exemplifierande attribut (18-20). Antaganden om exempelvis 
könsroller, familjekonstellationer och heterosexuell läggning finns tills dess att någon gör 
eller säger något som motsäger antagandet (17,20-21). 
 
Samhällen är uppbyggda av normer som bildas och stöds av det som anses vara normalt (4). 
Heterosexualitet är en tradition och en vana och blir därmed en maktfull organisation och 
normerande princip i samhället (22-23). Heterosexualitet är överordnad och tas för given, 
vilket gör det till en norm (24). Ordet norm är ett återkommande attribut i analysen. Normer 
som nämns inkluderar inte enbart sexuell läggning utan även livsstil, familjekonstellation, 
könsroller, könsuttryck och relationer (25-26). Det är inte tillräckligt att vara heterosexuell för 
att falla inom normen. Individen måste till exempel även vara monogam, reproduktiv och 
tillfredsställa könsrollerna (20,24-25). Normer är moraliska rättesnören och heteronormen gör 
så att heterosexualitet ses som det moraliskt rätta och önskvärda för individ och 
samhälle(16,18). Attribut som talar för heterosexualitet som den enda tänkbara sexualiteten 
framkommer upprepade gånger i begreppsanalysen (26-28). Normer leder till antaganden på 
samma sätt som antaganden skapar normer.  
 
Samhällshierarkier bygger på osynliga maktstrukturer i samhället (19). Makt är ett av de 
relaterade begreppen som framkommer i begreppsanalysen (29-31). Samhällshierarkier skapar 
en social värderingsprincip. Makt, dominans, osynliggörande av personer med annan sexuell 
läggning än heterosexualitet och ett ”vi och dem”-perspektiv är attribut som symboliserar 
samhällshierarki som ett av de definierade attributen (25,32-33). Att vara heterosexuell ger 
privilegiet att vara mer än sin sexuella läggning. Det ger också rätten att bestämma vad som är 
annorlunda och icke önskvärt och om dessa beteenden ska accepteras eller inte (31,34). Citat 
som ”vad någon gör hemma bryr jag mig inte om, bara jag slipper se” visar på synen att 
personer med annan sexuell läggning än heterosexualitet är avvikande och endast tolererade 
(35). Faktumet att föräldrar önskar, och ibland även medvetet arbetar för, att deras barn ska 
växa upp till heterosexuella och monogama vuxna kan styrka antagandet om att det är 
priviligierat att falla inom normen (24). Samhällshierarkier kan också kopplas till könsroller 
där kvinnan ses som underordnad mannen (33).  
 
Sanktioner för dem som avviker från normen definieras av attributen osynliggörande, 
trakasserier, annan sexuell läggning än heterosexualitet ses som ”andra klass”, det avvikande 
anses fel och omoraliskt, socialt stigma, dold diskriminering, fördomar och intolerans (21,36-
37). Alla individer behandlas och bemöts som heterosexuella och detta sker i alla sociala 
kontexter (3,38). Att inte passa in i normen innebär ett krav på att förklara och försvara sig 
själv och sin livsstil (23). Utan delgivande av sin avvikande sexuella läggning fortgår 
antagandet om heterosexuell läggning (7,21). Detta resulterar i ett tvång för individen att välja 
att ”komma ut” eller inte (17). Att inte ”komma ut” innebär ett osynliggörande av individen 
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och dennes sanna jag (21). Återigen kan en parallell dras till antaganden. Antaganden som 
kommer av heteronormativitet är så självklara och oreflekterade att de leder till dold 
diskriminering av dem som avviker från normen.  
 
Könsroller är samhällets oskrivna regler kring sexualitet och kön och innefattar både 
individens beteende och utseende (26,33). Män dras till pyntade och lagom sexuella kvinnor, 
medan kvinnor tänder på bestämda, opyntade och virila män (33). Traditionella könsroller 
genomsyrar hela samhället och alla antas följa dessa (26). Ett exemplifierande attribut är 
förväntningar om kvinnlighet och manlighet som varandras motsatser och komplement 
(26,38,39). Man och kvinna är de enda könen som finns och könsuttryck förväntas bekräfta 
idéer som finns kring vad det innebär att tillhöra det ena eller andra könet (26). Synen på det 
biologiska könet är tydlig och ska följa individen hela livet (26,40). Könsroller beskrivs också 
genom att motsatt kön attraherar, samt förväntningen på hur män respektive kvinnor uttrycker 
sin sexualitet (29,33,41). Kön är en social konstruktion och även en maktfaktor där kvinnan är 
underordnad mannen (33). Här kan en parallell dras med samhällshierarkier för att se ett 
samband mellan de definierade attributen.  
 
Sexuella relationer handlar enligt heteronormativitet enbart om heterosexuella relationer, 
eftersom heterosexualitet anses som den enda sexualiteten för individ och samhälle (17,21). 
Alla antas vara heterosexuella och utöva sin heterosexualitet i en förväntad form (24,42). 
Attribut talar för att alla strävar efter monogama, reproduktiva parförhållanden mellan en man 
och en kvinna vilka tillfredsställer könsrollerna (18,25,43). Att referera till äktenskap innebär 
vanligen ett heterosexuellt par och redan i unga år förbereds barn för att ingå i en sådan 
konstellation (24). Det mest förekommande attributet i analysen talar för antagandet att alla 
människor är heterosexuella tills dess att de gör eller säger något som motsäger antagandet 
(7,21,25). Sexuella relationer är ett definierat attribut som kan kopplas till antaganden i form 
av sexuell läggning. 
 
Stereotyp familjesyn bekräftas av attribut som talar om kärnfamiljen (25-26,44). Människor 
antas leva i par av motsatt kön med biologiska barn och detta ses som idealet som bör 
eftersträvas (24). Stereotyp familjesyn inbegriper antagandet om roller, identitet, struktur och 
dynamik i familjer (18-19,24). Stereotyp familjesyn kan enkelt knytas an till antaganden, 
könsroller och sexuella relationer då dessa påverkar varandra. Detta definierade attribut 
tydliggör att heteronormativitet inte enbart drabbar människor med annan sexuell läggning än 
heterosexualitet. Ensamstående föräldrar, skilda par, adoptivföräldrar etc. faller utanför 
heteronormen och får erfara dess konsekvenser (18,24).  

Det som föregår 
Det som föregår begreppet är enkelt uttryckt ifrågasättandet av det som tas för givet. Om 
ifrågasättandet av heteronormativitet inte görs, finns det heller ingen anledning för begreppet 
att existera. Det som tas för givet på grund av heteronormativitet har uppkommit till följd av 
det resultat som presenteras nedan. 
 
Fenomen som föregår begreppet som framkommer i analysen är bland annat faktumet att 
människor har olika sexuell läggning. Heterosexualitet är den statistiskt sett vanligaste 
sexualiteten, vilket också är en förutsättning för att begreppet heteronormativitet ska existera 
(16,22). Det är inte enbart olika sexuella läggningar som är ett måste för att begreppet ska 
uppkomma. Människor måste också ha olika kön, livsstilar, relationer och 
familjekonstellationer (20,43).  
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Det finns en okunskap och en rädsla för det okända bland människor i samhället när det gäller 
andra sexuella läggningar än heterosexualitet (20,43). Redan i unga år fostras barn till att växa 
upp i en värld uppbyggd för heterosexuellas behov och önskningar och andra sexuella 
läggningar presenteras sällan för barn (24). Hela skolsystemet bygger på detta och i många 
fall saknas helt undervisning om andra sexuella läggningar än heterosexualitet (28,35). Alla 
myndigheter, skolor, samhällsrutiner och lagar är uppbyggda av och för heterosexuella 
(19,28,36,45). I vårdutbildningar saknas frågor som berör sexuell läggning samt vilka olika 
behov och hälsoproblem som människor kan ha till följd av denna (7,21). Alla dessa faktorer 
tillsammans osynliggör andra sexuella läggningar och är på så vis faktorer som föregår 
heteronormativitet. 
 
Historiskt sett har homosexualitet i Sverige setts som kriminellt, vilket det fortfarande gör i 
vissa länder (27). När lagen år 1944 ändrades i Sverige, övergick homosexualitet till att 
klassas som en mentalsjukdom som behövde behandling, detta pågick fram till 1979 (25). Ur 
en reproduktiv synvinkel var det förr endast biologiskt möjligt att skaffa barn i relationer 
mellan man och kvinna (43). På många sätt har också religion påverkat synen på livsstil och 
sexuella relationer (27,46). I kristendomen har homosexualitet setts som något fult och 
omoraliskt (47). Allt detta är faktorer som lett fram till existensen av begreppet 
heteronormativitet.  

Konsekvenser 
En konsekvens av heteronormativitet är antagandet att alla människor är heterosexuella, vilket 
leder till att alla behandlas därefter (17,21). Alla människor förväntas leva upp till sina 
könsroller och följa den livsstil som anses som den önskvärda i samhället (26). Man ska leva i 
en monogam, reproduktiv, olikkönad parrelation och den bör vara på ett visst sätt (24,43). Det 
är lätt att tro att begreppet heteronormativitet enbart handlar om sexuell läggning, men så är 
inte fallet. Begreppet påverkar interaktion, kommunikation och relationer i möten mellan alla 
människor (17). Alla är präglade och ”straffade” av heteronormativiteten (7). 
 
Att ha en annan sexuell läggning än heterosexualitet i ett samhälle präglat av 
heteronormativitet innebär ett osynliggörande och en marginalisering (35,48). Dessa 
människor har inte samma privilegier i samhället som heterosexuella, vilket leder till 
begränsningar (19,49-50). Människor med annan sexuell läggning än heterosexualitet måste 
välja om de ska ”komma ut” eller fortsätta antas vara heterosexuella (39,51). Detta leder i sin 
tur till att människor kan dölja sitt sanna jag och på så sätt leva i förnekelse (39). Många 
människor lever i rädsla för att inte bli accepterade och att utsättas för homofobins olika 
konsekvenser (20,44). Isolering och sämre psykisk hälsa är följder som kan komma sekundärt 
av att dölja sitt sanna jag (39). Homofobi är en omskriven konsekvens av begreppet 
heteronormativitet och detta leder i sin tur till diskriminering, fördomar, mobbning, 
trakasserier, kränkningar, våld och hatbrott (28,35,39,52). Homofobi beskrivs också som en 
synonym till begreppet heteronormativitet (19,46). Med andra ord finns det skilda åsikter 
kring relationen mellan homofobi och heteronormativitet. Homofobi har i begreppsanalysen 
identifierats som ett relaterat begrepp, då författarna anser att det varken kan fastslås som en 
konsekvens eller synonym.  
 
Heteronormativitet skapar en uppväxt för barn där föräldrar antar att barnet kommer att växa 
upp till en vuxen som passar in i normen (24). Barn undanhålls i många fall information om 
livsstilar och sexuella läggningar som bryter mot heteronormativitet (28,45). Enligt en studie i 
USA är det är vanligt att föräldrar söker professionell hjälp när barnet har könsatypiskt 
beteende och det också vanligt att barn utsätts för förtryck i skolan till följd av detta (24). Ett 
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barn som känner att han eller hon inte passar in i normen känner i många fall ett utanförskap 
som kan leda till psykiskt ohälsa, sämre skolresultat och ibland även en icke slutförd skolgång 
(26-27,35). Självmordsstatistiken bland unga med annan sexuell läggning än heterosexualitet 
är högre än hos heterosexuella barn i samma ålder (27). Barn till föräldrar med annan sexuell 
läggning än heterosexualitet kan också i många fall drabbas av homofobins tidigare nämnda 
konsekvenser (23).  
 
En annan konsekvens av heteronormativitet är problematiseringen av personer med annan 
sexuell läggning än heterosexualitet. Människor diskuterar ofta deras sexualitet som 
problematisk och tycker i många fall synd om dessa personer. Äktenskap och föräldraskap är 
annorlunda, och frågan om detta överhuvudtaget ska accepteras är en tydlig konsekvens av 
begreppet som antagligen de flesta har märkt av. Att heterosexualiteten har rätten att avgöra 
om andra sexuella läggningar ska accepteras är ett tydligt tecken på hur priviligierade 
heterosexualitet är (32). 
 
Inom vården har heteronormativitet många konsekvenser. Vårdpersonal kan ställa fel frågor 
utifrån antagandet att alla är heterosexuella (21,44). Detta leder till dålig kommunikation, 
vilket leder till sämre vårdkvalité (17,21). I väntrum och på blanketter ses tydligt detta 
antagande (17). Blivande föräldrar fyller till exempel i vem som är mor och far till barnet 
(7,43). Denna typ av dold diskriminering påverkar personer med annan sexuell läggning än 
heterosexualitet negativt (17,21,44). De kan känna oro för att inte bli accepterade av 
vårdpersonal och denna oro leder i sin tur till sämre psykisk hälsa (7,43). Att vårdpersonal har 
en heteronormativ syn innebär ofta att de antar att personer med annan sexuell läggning än 
heterosexualitet har samma hälsa och samma behov i vården som heterosexuella (20). 
Vårdpersonal är många gånger okunnig om de specifika hälsoproblem som kan uppstå för 
dessa människor (7,51). Det finns människor som har upplevt att vårdpersonal har haft en 
negativ attityd till deras sexuella läggning (43). Det finns också de som har känt att 
vårdpersonal har varit nyfiken och ställt irrelevanta och obekväma frågor relaterat till deras 
sexuella läggning (20). Människor med annan sexuell läggning än heterosexualitet blir på 
grund av heteronormativitet osynliga användare av sjukvården, då vårdpersonal inte ser hela 
människan. De undviker många gånger också att söka sjukvård (37,51).  
 
Vårdpersonal upplever en rädsla för att verka fördomsfulla och att göra fel i mötet med 
människor som faller utanför normen. Denna rädsla kan på många sätt också påverka 
vårdkvalitén för patienten (17-18).  

De som arbetar med begreppet 
Gerd Röndahl och Renée DePalma är två författare som ofta finns citerade när det gäller att 
belysa begreppet heteronormativitet. I analysen har litteratur av flera olika författare 
förekommit, men dessa två har skrivit flera källor som använts i analysen samt visat en djup 
förståelse för begreppet.  

Relaterade begrepp 
I analysen framkom fem relaterade begrepp: jämställdhet, genus, makt, diskriminering och 
homofobi. 
 
Jämställdhet handlar om alla människors lika rättigheter och skyldigheter (53). Det 
framkommer i analysen att personer som faller utanför normen inte har samma rättigheter i 
samhället. Jämställdhet påverkas negativt av heteronormativitet då de som avviker från 
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normen också drabbas av bland annat osynliggörande och diskriminering. Jämställdhet tas 
ofta upp och beskrivs i samband med diskussioner om begreppet heteronormativitet, varför 
det anses vara ett relaterat begrepp.  
 
Genus är en beteckning för kön hos företeelser och handlar alltså inte enbart om biologiskt 
kön (53). Genus är ett relaterat begrepp till heteronormativitet då det är starkt sammankopplat 
med det definierade attributet könsroller. Emellertid framgår det att könsroller och genus inte 
har exakt samma betydelse, varför detta definieras som ett relaterat begrepp. 
 
Makt handlar om position och resurser att styra (53). Detta är ett relaterat begrepp i 
bemärkelsen att de personer som håller sig inom normerna har möjlighet och rätt att avgöra 
vad som ska ses som normalt och avgöra vad som ska accepteras eller inte. Det är en form av 
makt i sig att vara i positionen att acceptera eftersom den som blir accepterad då är i 
underläge. Olika former av makt diskuteras i samband med begreppet heteronormativitet i alla 
dess kontexter. Analysen synliggör att makt och heteronormativitet inte betyder exakt samma 
sak och att makt inte heller är en konsekvens av begreppet heteronormativitet, varför det ses 
som ett relaterat begrepp.        
 
Diskriminering är en orättvis behandling (av en viss grupp) i ett samhälle (53). 
Diskriminering framkommer som ett relaterat begrepp till heteronormativitet då flera av de 
konsekvenser som framkommit i analysen handlar om orättvis behandling av de som avviker 
från normen. Detta tydliggörs i det definierade attributet sanktioner för de som avviker från 
normen. I en stor del av litteraturen tas diskriminering upp som en konsekvens av 
heteronormativitet, både i form av dold- och synlig diskriminering. Diskriminering utgör ett 
relaterat begrepp eftersom det konsekvent tas upp i samband med begreppet 
heteronormativitet, men ändå inte har samma betydelse. 
 
Homofobi handlar om en rädsla och ett avståndstagande mot personer med homosexuell 
läggning (46). I vissa fall tolkas heteronormativitet som en form av homofobi, men de 
definierade attributen visar att detta inte är korrekt. Homofobi är ett relaterat begrepp då det 
har tydlig koppling till heteronormativitet och ses i vissa fall som en konsekvens till begreppet 
(46).   

Modellfall 
Anders 43 år är skild sedan fyra år tillbaka från ex-frun Eva. De har en adoptivdotter 
tillsammans, Ebba sex år, född i Srilanka. Paret skildes när Anders gick ut som homosexuell. 
Idag lever Anders i en särborelation med Erik, 25 år. Anders ligger på sjukhus inför en 
plastikoperation. När patientansvarig sjuksköterska, Mathias, skriver in Anders efterfrågar 
han närmsta anhörig genom att ställa frågan ”har du någon fru?”. När Anders svarar ”nej” 
antar sjuksköterskan att Anders är singel och frågar istället vem han vill skriva som närmsta 
anhörig. Anders berättar att han har en särbo och får följdfrågan ”vad heter hon?”. Anders 
berättar då att han heter Erik och lämnar kontaktuppgifterna. Mathias känner sig då obekväm i 
situationen och avslutar samtalet. Fortsättningsvis är Mathias fåordig och avståndstagande 
gentemot Anders. Mathias säger till sin kollega att han accepterar Anders sexuella läggning, 
men att han inte vill veta av något om relationen till Erik. När Erik kommer på besök håller 
sig Mathias medvetet undan. Erik upplever att han får dålig information och dåligt bemötande 
av vårdpersonalen. Vid flera tillfällen har personalen gjort antagandet att han är Anders son 
och tilltalat honom som detta.  
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I detta modellfall visas det definierade attributet antaganden på flera ställen. Patientansvarig 
sjuksköterska, Mathias, börjar visa sitt antagande att Anders är heterosexuell omedelbart 
genom frågan om Anders har en fru. Antagandet fortsätter när Mathias förutsätter att ett nej 
innebär att Anders är singel. När Anders berättar att han har en särbo, antar Mathias åter igen 
att Anders är heterosexuell genom att ta för givet att denna särbo är en kvinna. Antaganden 
visar sig också i att vårdpersonalen bemöter Erik som Anders son, baserat på åldersskillnaden.   
 
Normer framkommer indirekt i modellfallet genom att Anders bryter mot flera av samhällets 
normer. Enligt heteronormativitet ska människor leva i en monogam, reproduktiv, parrelation 
med någon av motsatt kön. Anders bryter mot dessa normer genom att ha ingått i en 
olikkönad relation som inte var reproduktiv. Dessutom har han separerat från denna relation, 
vilket också går emot normerna. Vidare bryter Anders mot samhällets normer genom att ingå i 
en samkönad relation. 
 
Samhällshierarkier i modellfallet framkommer när Mathias uttrycker en acceptans, men 
samtidigt ett avståndstagande för Anders sexuella läggning. Att Mathias har ”rätten” att 
avgöra vad som ska accepteras är ett kvitto på den makt människor med heterosexuell 
läggning har i samhället. 
 
I modellfallet framkommer tydligt hur Anders utsätts för sanktioner för de som avviker från 
normen genom det faktum att patientansvarig sjuksköterska Mathias blir avståndstagande 
efter att ha fått reda på Anders sexuella läggning. Dessutom upplever Erik dålig information 
samt dåligt bemötande från vårdpersonalen, något som helt klart kan ses som en form av 
sanktioner. 
 
Könsroller visar sig i modellfallet genom att Anders bryter mot de maskulina könsrollerna, 
både genom att attraheras av män, men också genom att inte vara reproduktiv. Mathias följer 
inte heller könsrollerna då han arbetar i ett kvinnodominerat yrke. 
 
I modellfallet framkommer det definierade attributet sexuella relationer både genom den 
relation som Anders tidigare har haft med Eva samt genom den relation han nu har med Erik. 
Båda relationerna bryter mot heteronormativitet då den ena inte var reproduktiv eller varaktig 
och den andra är en samkönad relation. 
 
I det definierade attributet stereotyp familjesyn ingår antagandet att en familj består av en 
mamma, en pappa samt deras biologiska barn, vilka bor tillsammans. Modellfallet visar på en 
familj som bryter mot denna familjekonstellation eftersom mamman och pappan är skilda och 
med andra ord inte lever ihop. Dessutom är dottern inte biologisk, vilket också bryter mot den 
stereotypa familjesynen.  
 
Det som föregår begreppet heteronormativitet är framförallt ett ifrågasättande av det som tas 
för givet. I modellfallet blir detta mycket tydligt eftersom begreppet heteronormativitet inte 
ens hade varit aktuellt att reflektera över om människorna i fallet hade följt normerna.  
 
Konsekvenser av heteronormativitet i detta modellfall är bland annat att fel frågor ställs av 
sjuksköterskan på grund av antaganden utifrån heteronormativitet. En annan konsekvens är 
osynliggörandet av Anders, till följd av Mathias inställning. Dessutom blir vårdkvalitén sämre 
då vårdpersonalen ger dålig information och dåligt bemötande till Erik. 
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Diskussion 
I resultatet framkommer det att heteronormativitet på många sätt påverkar vårdkvalitén. 
Patienter blir osynliggjorda och känner sig diskriminerade i samband med sjukvårdskontakter. 
Detta leder till sämre vård samt att patienter i många fall undviker att söka vård. Författarna 
har valt att koppla begreppet heteronormativitet till den vårdande relationen för att avsluta 
analysen med omvårdnadsfokus. Eftersom sjuksköterskan har huvudansvaret för 
omvårdnaden inom sjukvården har författarna valt att utgå från denna profession i 
diskussionen. Den vårdande relationen är ett viktigt och omskrivet ämne och utgör en 
betydande del i omvårdnaden. På grund av de negativa konsekvenserna på vårdkvalitén som 
framkommit i begreppsanalysen anser författarna att kunskap om begreppet är viktigt att 
tillämpa i omvårdnaden. Utan att synliggöra det som tas för givet kan inga förändringar ske. 
Det är först när sjuksköterskan blir medveten om begreppets betydelse och konsekvenser som 
det kan förbättra omvårdnadskvalitén (11).  
 
I begreppsanalysen av begreppet heteronormativitet inkluderades som tidigare nämnts sex 
användningsområden. Det har inte framkommit några större resultatskillnader vid analys av 
dessa. Det som framkommer är att attributet könsroller är tydligare och mer frekvent använt i 
media än i övriga användningsområden. Det framkommer också tydligare och mer konkreta 
konsekvenser av begreppet inom omvårdnad, medicin, vårdutbildningar och pedagogik. I 
media- och samhällsperspektiv beskrivs konsekvenserna mer diffust. Liknande attribut och 
det som föregår begreppet framkommer i samtliga användningsområden. De som arbetar med 
begreppet har valts ut bland författare inom den vetenskapliga litteraturen, för att säkert 
identifiera tillförlitliga användare av begreppet. De relaterade begreppen har analyserats i 
samtliga användningsområden och inga skillnader kan ses i användandet av dessa begrepp.  
 
En vårdande relation bygger på att lindra lidande, främja hälsa och bevara värdighet (13). 
Utifrån analysen kan heteronormativitet motarbeta alla dessa parametrar. Genom att medvetet 
eller omedvetet osynliggöra patienter som faller utanför normen, minskar patientens psykiska 
hälsa och dennes värdighet kränks (17,39). Osynliggörande kan motverkas när sjuksköterskan 
är öppen för ny förståelse och tillåter sig se hela patientens sanna jag, i en mellanmänsklig 
relation. Det är när sjuksköterskan blir medveten om de antaganden som han eller hon gör i 
möten med nya patienter, som möjligheten finns att förändra sitt bemötande av patienter. 
Värdighet bygger på att kunna vara sitt sanna jag och det är först när sjuksköterskan ger 
utrymme för detta som patienten kan vara det utan rädsla för negativa attityder (17). 
Patientens värdighet kränks också om han eller hon inte upplever samma rättigheter som 
andra patienter. Sjuksköterskans bemötande påverkas negativt av heteronormativitet, vilket 
ökar asymmetrin i relation till patienten.  Författarna anser att öppenheten för ny förståelse är 
en av de viktigaste bitarna i att motverka konsekvenser av begreppet heteronormativitet. 
Författarna tror att det är först när man blir medveten om sina fördomar som man kan göra 
något konkret åt dem (11). 
 
Patienter som faller utanför normen har en ökad sårbarhet, inte enbart av dennes 
sjukdomstillstånd utan också på grund av underordningen som följer av heteronormativitet. 
Om sjuksköterskan ska kunna tilltala och svara på patientens berättelse, samt möta hela 
människan krävs att patienten har förutsättningarna att vara sitt sanna jag. Detta försvåras när 
vården genomsyras av en rådande heteronormativitet. För att som sjuksköterska kunna vara 
absolut närvarande i mötet med patienten krävs en helhetssyn på patienten och hans eller 
hennes liv, vilket inkluderar livsstil och sexualitet. På grund av osynliggörande av det 
”annorlunda” skapas ett hinder för absolut närvaro i vårdrelationen. Skapandet av en vårdande 
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relation beror på sjuksköterskans människosyn och förhållningssätt och dessa är grunden för 
att finna lösningen på problem som uppstår till följd av heteronormativitet (13). Författarna 
anser att faktumet att orsaka vårdlidande kan göra större skada än själva orsaken till 
sjukdomskontakten. Det är en stor förlust för vården om ett ökat patientlidande skapas och 
förtroendet för vården undergrävs.  
 
Att sjuksköterskan och patienten lever i samma verklighet innebär en fördel i utvecklingen av 
den vårdande relationen. Att ha samma intressen underlättar för patienten då denne kan känna 
gemenskap och en mellanmänsklig relation kan skapas. På grund av heteronormativitet 
känner patienter ett utanförskap vilket försvårar uppkomsten av en mellanmänsklig relation 
(7). Det är också viktigt för patienten att känna sig värdefull och att han eller hon respekteras i 
olika vårdsituationer. På grund av att sjuksköterskan har fostrats i ett heteronormativt 
samhälle är han eller hon präglad av antaganden som följer av detta (24). En sjuksköterska 
som vågar vidga sina vyer och ta in och förstå patienters verklighet har bättre möjlighet att 
uppnå en mellanmänsklig relation, vilket är en förutsättning för den vårdande relationen (11). 
 
Vårdkulturen är förstenad och statisk och detta är ett bevis på hur heteronormativitet är en del 
av vården och hur uppkomsten av vårdlidande kan bero på detta. Den maktposition som 
sjuksköterskan har påverkar patienten negativt i den bemärkelsen att han eller hon inte vågar 
gå emot sjuksköterskan. Att medvetandegöra problem som uppstår till följd av 
heteronormativitet skapar förutsättningar för utbildning och reflektion för sjuksköterskor som 
ett första steg i kampen att motverka de negativa konsekvenserna (12). Det är därför viktigt att 
synliggöra de värderingar och rutiner som råder inom vårdkulturen för att motverka att 
patienter blir osynliggjorda och kränkta. 
 
Att heteronormativitet påverkar omvårdnaden råder det ingen tvekan om anser författarna. Att 
öka förståelsen för begreppet är nyckeln till en förändring av begreppets konsekvenser (1). 
Det får inte glömmas bort att det inte är helt enkelt att förändra omvårdnad som bygger på en 
grund som präglar en stor del av samhället. Att se till sig själv och börja där är det första 
steget. Att aldrig trampa någon på tårna genom antaganden är förmodligen omöjligt, men att 
vara medveten om sina brister anser författarna vara en styrka. Att som vårdpersonal vara 
rädd för att göra fel och kränka omedvetet är en konsekvens som framkommit i analysen (18). 
Författarna tycker att det är viktigt att inte låta detta hämma omvårdnaden utan att 
vårdpersonal istället bör fokusera på det positiva som kan komma när begreppet synliggörs. 
 
Idag är det mycket fokus på vårdens kvalitét vilket borde göra heteronormativitet till ett 
viktigt begrepp att studera vidare. Författarna anser att denna begreppsanalys kan ses som ett 
steg i rätt riktning mot att synliggöra begreppet och problemet inom omvårdnaden. Vidare 
forskning skulle kunna göras för att få en bredare bild av konsekvenserna av 
heteronormativitet inom vården. Det skulle vara en intressant vinkling om vårdpersonal fick 
ge sin bild av hur de själva upplever och tror sig utöva heteronormativitet. Vidare forskning är 
grunden för att kunna starta upp arbetet med att komma till rätta med problemet. 

Metoddiskussion 
Begreppsanalys valdes som metod då heteronormativitet är ett relativt nytt begrepp som 
saknar en exakt definition och därmed blir svårt att använda. Författarna läste in sig på olika 
modeller för begreppsanalys för att sedan fördjupa sig i de olika specifika metoderna. Denna 
strategi gav en bra grundkunskap om begreppsanalys, vilket var till stor hjälp i det fortsatta 
arbetet. Eftersom heteronormativitet är ett nytt begrepp valdes semantisk metod som 
fokuserar på begreppets betydelse till skillnad från etymologisk analys som fokuserar på 
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begreppet över en längre tid (2). Valet stod till slut mellan två olika metoder för semantisk 
begreppsanalys, dessa var Walker and Avants metod och Rodgers metod. Dessa två metoder 
är till stor del lika eftersom Rodgers metod är en vidareutveckling av Walker and Avants 
metod (8). Efter noggrant övervägande valdes Rodgers metod då denna är utvecklad för 
omvårdnadsforskning. En skillnad mellan de två metoderna är att Rodgers metod endast 
identifierar ett modellfall medan Walker and Avants metod även identifierar gränsfall, 
relaterat fall, motsatsfall, uppdiktat fall samt ogiltigt fall (10). Dessa olika typer av fall skapar 
en tydlighet och förklaring av resultatet vilket gör att valet av Rodgers metod kan ha lett till 
en viss otydlighet i resultatet.      
 
Det finns en begränsad mängd litteratur om begreppet heteronormativitet, vilket innebar att 
författarna valde att ta med all relevant litteratur som framkom i den vetenskapliga 
litteratursökningen. Detta gjorde att alla steg i Rodgers metod för begreppsanalys inte kunde 
följas. Steget som föll bort var lottning av relevant litteratur. Bristen på relevant litteratur 
rörande begreppet heteronormativitet ökar möjligtvis risken att irrelevant litteratur har tagits 
med i analysen. Analysen inkluderade slutligen 23 vetenskapliga artiklar och eftersom all 
relevant vetenskaplig litteratur inkluderades ökar trovärdigheten, då ingen relevant litteratur 
har fallit bort i litteratursökningen. Majoriteten av artiklarna som inkluderades i analysen hade 
en kvalitativ ansats, se bilaga 1. Detta beror inte på ett medvetet val, utan på ansatsen i 
tillgänglig litteratur (8).  
 
Författarna läste först in sig ytligt på begreppet för att se i vilka kontexter det används, det vill 
säga vilka användningsområden begreppet har. Utifrån den ytliga sökningen framkom sju 
olika användningsområden och författarna valde att inkludera sex av dessa i analysen. Det 
användningsområde som valdes bort var religion då det saknades tillräckligt med relevant 
litteratur inom detta användningsområde. Religion framkom slutligen i resultatet under det 
som föregår begreppet, vilket gör att användningsområdet ändå belyses i analysen. Arbetet 
har ett omvårdnadsperspektiv, varför användningsområdena omvårdnad och medicin var 
självklara att inkludera. Under litteratursökningen hittades flera vetenskapliga artiklar som tog 
upp begreppet heteronormativitet i vårdutbildningar. Då författarnas intresseområde ligger i 
omvårdnaden var detta också ett självklart användningsområde att ta med i analysen. Även 
medias perspektiv och samhällsperspektiv inkluderades i analysen då dessa bilder av 
begreppet påverkar alla i samhället, det vill säga även sjukvårdspersonal och därmed 
omvårdnaden. Författarna anser att media ofta skildrar en vinklad bild av begrepp som sprids 
till allmänheten och kan påverka hur begreppet tolkas och används. Användningsområdet 
pedagogik valdes då det i den ytliga sökningen tydligt framkom att barn redan i tidig ålder 
påverkas av begreppet heteronormativitet och fostras där efter. Detta såg författarna som en 
viktig aspekt av begreppet då det påverkar alla i samhället. Att analysen har inkluderat alla 
kontexter som begreppet finns i ökar också trovärdigheten då det skapar en bred förståelse för 
begreppet. 

Konklusion 
Vi tror att det inte är helt enkelt att arbeta som sjuksköterska utan att omvårdanden påverkas 
negativt av heteronormativitet. Genom att synliggöra detta begrepp tror vi att många kan få 
hjälp på vägen. Vi anser att heteronormativitet på många sätt är ett problem då det osynliggör 
patienter, försämrar vårdkvalitén samt påverkar patienters psykiska hälsa. Det är först när 
problemet synliggörs som en förbättring kan ske. Det är viktigt att komma ihåg att ALLA är 
både offer och supportrar av systemet. 
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Bilaga 1 
Litteratursökning 

 

Databas Sökord Tidsram Limits 

Antal 

träffar Valda * 

CINAHL Heteronormativity 2002-2012 Linked full text 9 7 7 

Psycinfo Heteronormativity 2002-2012 Linked full text 36 12 10 

      Peer reviewd       

Pubmed Heteronormativity 2002-2012 Linked full text 3 2 1 

ERIC Heteronormativity 2002-2012 Linked full text 45 10 3 

      Peer reviewd       

       

       

Tidskrift Sökord Tidsram Antal träffar Valda   

Aftonbladet Heteronormativitet 2002-2012 23 1   

DN Heteronormativitet 2002-2012 14 4   

Expressen Heteronormativitet 2002-2012 8 1   

GP Heteronormativitet 2002-2012 16 1   

NT Heteronormativitet 2002-2012 5 1   

       

       

Databas Sökord  Tidsram 

Antal 

träffar Valda * 

Libris Heteronormativitet + vård   2002-2012 10 3 2 

  Heteronormativity + care   2002-2012 7 2 2 

  

Heteronormativity + 

nursing   2002-2012 2 2 1 

       

       

Manuellsök Sökord Tidsram Antal träffar Valda *  

Pubmed Gerd Rondahl 2002-2012 9 5 2  



 
 

 

*Antalet artiklar funna i en eller flera andra sökningar. 

 
Artikelfördelning 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design  Antal 

Kvalitativ 14 

Kvantitativ 0 

Kvalitativ & kvantitativ 2 

Litteraturstudie 3 

Projekt 3 

Studie av annan studie 1 

  

  

Land  Antal 

Sverige 7 

Norge 2 

Storbritannien  4 

USA 6 

Nya Zeeland 2 

Australien 1 

Flera länder 1 
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