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Sammanfattning 

 

Bakgrund: HBTQ-personer har sämre hälsa och söker sig mer sällan till vården än 

övriga befolkningen. Att bli vårdad kan vara en tillräckligt stressfylld erfarenhet utan att 

behöva dölja en del av sitt liv. Sjuksköterskan har lagar, etiska koder och 

kärnkompetenser att förhålla sig till vilka innefattar lika vård till alla oberoende 

könstillhörighet och sexuell läggning.  

Syfte: Att beskriva HBTQ-personers upplevelser av vårdpersonals bemötande inom 

somatisk vård. 

Metod: Litteraturstudie med systematisk ansats där kvalitativa och kvantitativa artiklar 

analyserats. Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i Cinahl, PubMed och 

PsychInfo. 24 artiklar kvalitetsgranskades varav 14 artiklar inkluderades i 

litteraturstudiens resultat. 

Resultat: Utifrån HBTQ-personers upplevelse av vårdpersonals bemötande 

identifierades olika kategorier; individanpassad vård, kommunikation, upplevelser av 

vårdpersonalens kunskap och vårdpersonalens förhållningssätt. Inom varje kategori 

lyftes det som påverkar bemötandet både positivt och negativt. Genomgående i arbetet 

ansågs vårdpersonal i många fall visa på hetero- och könsnormativitet. 

Konklusion: Upplevelserna av bemötandet i vården var av både negativ och positiv art. 

De negativa vårdupplevelserna innefattade bland annat bristande hänsyn och felaktiga 

antaganden samt användandet av hetero- och könsnormativt språk. Vårdpersonal kan 

underlätta vårdupplevelsen genom att applicera personcentrerad vård, god 

kommunikation, förförståelse och ett öppet förhållningssätt till vårdmötet. Dessa 

beståndsdelar identifierades som ett positivt bemötande. 

 

Nyckelord: Attityder, bemötande, HBTQ, heteronormativitet, könsnormativitet 

patientupplevelser 

  



 

Begreppslista 

Asexuella Attraheras inte av andra och känner ingen sexlust. 

Bisexuella Attraheras och förälskar sig i personer oberoende kön. 

Cispersoner En person vars könsidentitet överensstämmer med hens tilldelade kön. 

Empowerment Förbättra individens möjlighet att bli mer självständig. 

Female-to-male En person vars tilldelade kön vid födseln var kvinna, men som identifierar 

sig som man. 

HBTQ° Innefattar homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. HBT har fått 

ett större genomslag, men ibland läggs L och Q till för att synliggöra 

lesbiska och queer. Förkortningen används i syftet som utgångspunkt för 

politisk handling och krav på utökade rättigheter. 

° I denna studie används de benämningar (HBT/HBTQ) som respektive källa använder. LGBT 

och GLBT (används som sökord) är engelska motsvarigheter till HBTQ. 

Heteronormen Uttrycker att kärleksrelationer, sexuella begär och handlingar samt 

skapandet av familj normalt sker mellan män och kvinnor. Därför blir det 

sett som onormalt när ovannämnda sker mellan samkönade personer. 

Heterosexuella Attraheras och förälskar sig i personer av motsatt kön. 

Holistiskt synsätt Helheten är något mer än summan av delarna. 

Homosexuella Attraheras och förälskar sig i personer av samma kön. 

Könsidentitet Det kön en individ känner sig som. 

Könskorrigering Genomförs för att få kropp och kön att överensstämma. 

Könsnormen Att alla är antingen kvinna eller man. 

Könsuttryck Attribut som har med utseende att göra (ex. kläder). 

Queer Ett begrepp med olika betydelser som ursprungligen kommer från radikala 

aktivister på 80-talet. För att yttra avstånd från heteronormen och sin 

hederskänsla för vilka de var kallade de sig ”queer”. 

 Refererar till alla HBT-personer. 

 Forskningsposition där det ”normala” studeras istället för det avvikande 
utifrån dem som anses avvikande. 

 En aktivistisk motståndsrörelse mot heteronormativitet. Ett generellt 

avståndstagande från identiteter som är fasta. Vem som helst kan 

tillhöra denna rörelse vare sig en är HBT-person eller inte. 

Sexuell läggning Handlar om attraktion och förälskelse till personer med ett specifikt kön 

eller oberoende kön. 

Stigmatisering Social stämpling. 

Transpersoner Omfattar de som avviker från hur män och kvinnor "ska vara" utifrån 

normer och förväntningar. Att definiera sig som transperson handlar om hur 

en ser på sin könsidentitet, alltså inte personens sexualitet. Paraplybegreppet 

transperson innefattar bland annat transvestister, female-to-male, male-to-

female, intersexuella, transsexuella och genderqueer. 

Transsexuella Känner att hen är född i en kropp med fysisk och juridisk könstillhörighet 

som inte överensstämmer med personens uppfattning. 
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1 INLEDNING 

Att bli vårdad kan vara en tillräckligt stressfylld upplevelse utan att behöva dölja en del 

av sitt liv, eller få förvirrande erfarenheter på grund av att behandlas utifrån en mall. 

Beroende på sexuell läggning har patienter olika behov, och sexualitet är en signifikant 

del i livet och i känslan av identitet (1). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska lika vård 

till alla bedrivas (2). Dock finns det en skillnad mellan att ge likvärdig vård och att 

behandla alla som om de vore lika. Skillnaden ligger i att likabehandling bör gälla 

samma standard av vård, inte att alla ska behandlas exakt lika. Samma standard på vård 

borde vara en självklarhet, men det är omöjligt att ge god vård till alla om 

utgångspunkten är att alla är likadana (1).  

 

HBTQ-personer har visat sig ha mer fysisk och mental ohälsa än övriga befolkningen 

(3) och flera undviker att söka sig till vården (4,5) eller upplever hinder på grund av sin 

sexuella läggning (6). Detta skulle kunna bero på bemötandet från vårdpersonalen. För 

att sjuksköterskor ska kunna uppträda på ett inkluderande sätt och ge ett gott bemötande 

är det viktigt att känna till hur HBTQ-personer upplever mottagandet i vården. Med 

denna kunskap kan gott bemötanden eftersträvas och det motsatta undvikas. Därmed 

finns alla möjligheter att ge god omvårdnad till alla. 

 

2  BAKGRUND 

2.1 HBTQ-HISTORIA 

2.1.1 Lagar och samhället 

En ny strafflag infördes i Sverige 1864 i vilken det förtydligades att bland annat 

samkönat sex skulle bestraffas. Detta avkriminaliserades 80 år senare, 1944, och homo- 

och bisexualitet omgjordes till en medicinsk diagnos. Homosexualitet ansågs därmed 

inte längre vara ett medvetet val utan istället något medfött. Sjukdomsbegreppet 

avskrevs 1979 (7). 

 

Under 1900-talet skedde även framsteg för transsamhället. I den övriga världen skedde 

medicinsk utveckling i form av den första könskorrigeringen som utfördes i Tyskland 

1930 och hormonbehandling av transsexuella startades i USA från 1949. I Sverige 

påbörjades hormonbehandling och könsoperationer 1972. Samma år blev det möjligt i 

Sverige att få ny juridisk könstillhörighet (7) (det juridiskt erkända kön som exempelvis 

står på körkort (8,9)). 

 

Beträffande samlevnadsskap för personer av samma kön blev detta officiellt accepterat 

efter utlåtande av riksdagen 1973 (7,10). Sambolagen kom 1988, men ändrades 2003 så 

att den innefattade både samkönade och olikkönade relationer (7,11), och 

partnerskapslagen kom 1995 (7). Under 2003 fick de som ingått partnerskap även rätt 

till adoptionsprövning (7,12). Från maj 2009 får samkönade par gifta sig på samma 

villkor som olikkönade par (13).  



 2 

 

Ytterligare en lagändring genomfördes 2003; förbud mot hets mot folkgrupp på grund 

av sexuell läggning lades till i grundlagen. Detta stärkte rättigheter och ökade 

skyddsnätet för bland annat homo- och bisexuella (7). En motion skickades i oktober 

2015 om att inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp i brottsbalken (14). 

Denna är nu under betänkande (15). 

 

2.1.2 HBTQ-rörelsen 

Parallellt med att statens och samhällets syn på homo- bi- och transsexualitet 

förändrades, växte HBT-rörelsen fram i Sverige och i övriga västvärlden. Från 1897 

fanns en politisk organisation i Tyskland för homosexuella män. Inofficiella kulturer 

och fristäder (skyddade platser att träffas på) bildades där homosexualitet blev mer 

accepterat, bland annat i Berlin, under 1920- och 30-talet fram tills Hitlers 

maktövertagande (7). 

 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter 

(RFSL) bildades i Sverige 1950 och var då den första organisationen som stod upp för 

homosexuellas rättigheter. Senare innefattades även bisexuella och transpersoner av 

RFSL. Genom aktioner, uppror (exempelvis Stonewallupproret 1969) med mera, har 

HBT-rörelsen bidragit till att samhället förändrats och lagar omskrivits (7). 

 

Queer är ett begrepp som tidigare varit ett skällsord gentemot någon som varit 

annorlunda. Detta begrepp omfamnades sedan under den radikala vågen (7) som 

påbörjades under 1980-talet (16). Då började begreppet användas för att motsäga sig 

köns- och heteronormen (7,16), och utgångspunkten var alla människors lika värde. 

Aktivistgruppen Queer Nation i New York manifesterade gällande rätten att få vara 

offentlig med sin identitet mot samhället. I London formades en liknande grupp; 

OutRage och en queerrörelse påbörjades. Senare utvecklades queerteorin som ett 

vetenskapligt kunskapsområde som arbetat för att samhällets normer, som inte upplevts 

aktuella, skulle sättas i perspektiv (7).  

 

2.2 SJUKSKÖTERSKANS ANSVAR 
De fyra huvudsakliga ansvarsområden sjuksköterskan har är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (17). Sjuksköterskan har ett ansvar att ge 

lika vård till alla (2), oberoende könstillhörighet och sexuell läggning (17) samt använda 

sig av sina kärnkompetenser för att förebygga felaktiga handlingar (18). 

 

2.2.1 Hälso- och sjukvårdslagen 

Vård som är lika för alla och främjar god hälsa är hälso- och sjukvårdens mål, vilket 

innebär att vården ska ges till den mest behövande samt med respekt för individens 

värdighet och allas lika värde. Hälso- och sjukvården ska utövas på så sätt att kraven för 

en god vård realiseras. Detta betyder att vården framförallt ska vara lättillgänglig och av 

god kvalitet, ta hänsyn till patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet i 
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vården, grundas på omtanke för patientens autonomi och integritet samt underlätta en 

god relation mellan personalen och patienten (2). 

 

2.2.2 ICN:s etiska kod 

The International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod för sjuksköterskor (reviderad 

2012) översattes 2014 av Svensk Sjuksköterskeförening (19). Den etiska koden förenar 

sjuksköterskor världen över och visar vägen till ett gemensamt förhållningssätt fritt från 

nationella lagar. Koden tar även tydligt ställning för de mänskliga rättigheterna:  

 

"I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive 

kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli 

bemött med respekt. Omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, 

hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller 

sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social 

ställning." s. 3 (17) 

 

Den etiska koden delas in i fyra kategorier – Sjuksköterskan och allmänheten, 

Sjuksköterskan och yrkesutövningen, Sjuksköterskan och professionen samt 

Sjuksköterskan och medarbetaren (19) (se tabell I).  

 

Tabell I. Den etiska kodens fyra kategorier. 

Sjuksköterskan och allmänheten Sjuksköterskan främjar en atmosfär med respekt 

för mänskliga rättigheter, traditioner, 

religionstillhörighet och värderingar. På samma 

sätt utförs omvårdnaden och hela tiden visar 

sjuksköterskan på professionalitet i form av 

medkänsla, trovärdighet, lyhördhet, integritet och 

respektfullhet. 

Sjuksköterskan och 

yrkesutövningen 

Sjuksköterskan förhåller sig alltid på ett sätt som 

stärker allmänhetens förtroende och främjar till en 

öppen dialog samt ett etiskt förhållningssätt.  

Sjuksköterskan och professionen Sjuksköterskan bidrar aktivt till att utveckla och 

upprätthålla omvårdnadens värdegrund samt tar 

ställning mot oetiska metoder och förhållanden. 

Sjuksköterskan och 

medarbetaren 

Om sjuksköterskan upplever att individers och 

närståendes hälsa blir hotad av medarbetare eller 

andras beteende ska åtgärder vidtas på lämpligt 

sätt. 

Denna tabell utgår från kategorierna i ICN:s etiska kod (17), men är omskrivna av 

litteraturstudiens författare. 

 

2.2.3 Sjuksköterskans kärnkompetenser 

För att upprätthålla god vård av hög kvalitet används etablerade definitioner av 

sjuksköterskans kärnkompetenser. Kompetensområdena formades för att användas som 

ett redskap till att förbättra vården samt förebygga och minska förekomsten av felaktiga 
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handlingar och dess konsekvenser (18). Sjuksköterskor menar att konsekvenser kan 

uppstå när felaktiga antaganden gällande sexuell läggning eller könsidentitet görs, vilket 

kan leda till känslor av osynlighet hos patienter och närstående (20). 

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser har definierats på internationell nivå och delats upp i 

sex olika kategorier av organisationen Quality and Safety Education for Nurses (18,21). 

De sex områdena för sjuksköterskans kärnkompetenser består av personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, 

säker vård och informatik (18,21).  

 

2.2.4 Maktposition 

Vårdrelationen mellan patienten och sjuksköterskan utmärks bland annat av tillit och 

respekt samt hur vårdaren bemöter patienten (22). Tillit är dock något sårbart som kan 

vackla i vårdrelationen (23). Sjuksköterskan har i och med sitt arbete och kunnande en 

maktposition gentemot patienten och detta leder till en asymmetrisk vårdrelation (22). 

Därför menas det vara viktigt att sjuksköterskan reflekterar över hur makten används 

och ser ut. Makten bör användas för att främja patientens bästa (22,23) så att vården inte 

blir oetisk vilket den annars blir om makten används för att dominera. Om 

sjuksköterskan förhåller sig till patienten som en medmänniska i mötet kan patientens 

värdighet värnas (22). Personcentrering minskar känslan av makt som kan uppstå vid 

patientcentrerad vård, då vårdpersonalen endast ser patienten och inte hela personen 

(24).  

 

2.3 PERSONCENTRERAD VÅRD 
Personcentrerad vård är, som tidigare nämnt, en av sjuksköterskans kärnkompetenser 

(18), och enligt Slater är termen personcentrering (person-centredness) starkt 

sammankopplat med termen personcentrerad vård och används mycket i nutida 

litteratur. Det finns flera termer som ofta förväxlas med personcentrering, som 

exempelvis patientcentrering (patient-centredness) och klientcentrering (client-

centredness). De främsta skillnaderna mellan dem är att en patient syftar till en person 

som söker vård eller behandlas för sjukdom eller skada, en klient är en kund eller någon 

som anställer någon med anledning av dess profession medan en person avser hela 

individen (24). Genom personcentrering flyttas fokus från sjukdom och det medicinska 

till ett etos (dvs. en etisk grundåskådning) som betonar relation, samarbete och ett 

holistiskt synsätt (25).  

 

Personcentrering skulle kunna bestå av följande föreslagna attribut; igenkänning av 

personhood (individualiteten), evidens av ett terapeutiskt förhållande mellan person och 

vårdpersonal, respekt för personens individualitet, delge vård utifrån yrkesetiska 

normer, identifiera samt stödja personens styrkor och positiva aspekter (snarare än 

dennes svagheter och problem), erkännande av personens livsvärld samt genom 

empowerment stärka personen att ta sina egna beslut angående sin hälsa (24).  

 

Enligt Slater kan ojämlikheter i vården förebyggas om sjuksköterskan känner igen det 

patienten önskar och ger hen uppmärksamhet. Genom att uppmärksamma 
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individualiteten hos personen kan vårdpersonalen använda etablerade metoder för vård 

som är anpassad efter personens individualitet. När vårdpersonalen gör detta respekteras 

individens rättigheter att inte bara ta emot vård utan även att ha möjligheten att påverka 

hur den ges och upplevs. Därför menar Slater att personen bör vara i fokus i all hälso- 

och sjukvård (24). 

 

2.4 KATIE ERIKSSON OCH VÅRDRELATIONER 
Enligt Eriksson är en god vårdrelation (patient-vårdarrelationen) något som krävs för att 

vårdprocessen ska fungera. Vårdprocessen minimeras till att endast utföra olika 

uppgifter om den inte bygger på en relation. Hon menar att en relation innebär ett 

genuint möte och att individerna kommer fram i mötet. Det är i förhållandet mellan 

människor som det uppstår plats för tillväxt. När det gäller vården är det i patientens 

relation till sjuksköterskan som patienten får tillfälle att berätta vad hen vill ha, behöver 

och upplever som problem. Samspel är det vårdrelationen bygger på vilket betyder att 

den utgår från både patient och vårdare, men under vårdprocessen växlar intensiteten 

och djupet i relationen. Det finns även en professionell grund i relationen som präglas 

av sjuksköterskans etiska förhållningssätt och hens kunskap. Det som utmärker 

vårdrelationen är eftersträvan att stötta patientens hälsoprocesser och hur lång 

vårdprocessen än blir är det viktigt med kontinuitet så att patienten kan uppnå maximal 

hälsa med så få avbrott som möjligt (26).  

 

2.5 JOYCE TRAVELBEE OCH DEN MELLANMÄNSKLIGA RELATIONEN 
Enligt Joyce Travelbee behövs en mellanmänsklig relation skapas i vårdmötet där både 

sjuksköterskan och patienten uppfattar och relaterar till varandra som individer. Görs 

inte detta menar Travelbee att sjuksköterskan och patienten inte kan etablera en relation 

då de är fast i sina roller. Definitionen av mellanmänsklig relation är:  

 

”The major characteristic of this experience (or experiences) is that the 

nursing needs of the individual, family or community are met. These needs 

are met by a nurse who possesses and uses a disciplined intellectual 

approach to problems combined with the therapeutic use of self.” s. 17 

(27) 

 

Den mellanmänskliga relationen uppstår inte direkt vid första mötet, utan byggs dag för 

dag medan sjuksköterskan interagerar med patienter och närstående. Utvecklingen kan 

ske i olika takt beroende på individerna. Varje kontakt som sker kan leda till en 

mellanmänsklig relation, men för att en mellanmänsklig relation ska kunna utvecklas 

krävs det att fyra föreliggande faser genomgåtts. Dessa är; inledande möte (när 

sjuksköterskan möter patienten för första gången), framväxt av identitet (sjuksköterskan 

och patienten börjar se varandra som unika individer), empati (sjuksköterskan och 

patienten kan börja sätta sig in i varandras situationer) och sympati (resultat av empati, 

en önskan av att lindra oro) (27). 
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3 SYFTE 

Att beskriva HBTQ-personers upplevelse av vårdpersonals bemötande inom somatisk 

vård. 

 

4 METOD  

4.1 DESIGN 
Litteraturstudie med systematisk ansats där kvalitativa och kvantitativa artiklar 

analyserats. Detta valdes då syftet med kvalitativa metoder var att förstå och förklara 

fenomen, erfarenheter eller upplevelser och kvantitativa forskningsmetoder kan hjälpa 

till att få en objektiv bild över hur någonting fungerar genom olika mätningar och 

jämförelser (28). Därmed stämde båda typer av metoder överens med syftet. 

 

4.2 URVAL 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var att de utvalda originalartiklarna blivit peer-

reviewed samt att de tidskrifter där artiklarna publicerades hade granskats enligt 

Ulrichweb Global Serials Directory. Vidare valdes artiklar med abstract som publicerats 

mellan 2005-2015. Deltagarna skulle vara 18 år och uppåt. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades i studien. 

 

Artiklar som exkluderades var skrivna på annat språk än engelska eller svenska, hade 

inget etiskt godkännande eller visade sig vara av låg kvalitet i kvalitetsgranskningen. 

 

4.3 DATAINSAMLING 
En pilotsökning i databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo genomfördes i början av 

oktober 2015 för att undersöka om det fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar inom 

området. I största möjliga mån användes ”MeSH-termer” och ”Cinahl Headings”, men 

även textord användes för att komplettera sökningarna. Utifrån syftet användes bland 

annat sökorden LGBT, GLBT, experience, attitude, nurse, patient, health care. Under 

artikelsökningarna, som genomfördes gemensamt av studiens författare, användes de 

booleska termerna AND och OR. AND användes för att specificera sökningarna och 

OR för att bredda dem. Totalt lästes 31 artiklar och därefter valdes 24 stycken av dessa 

artiklar för att kvalitetsgranskas då de ansågs svara på studiens syfte, vilket de sju 

exkluderade artiklarna inte ansågs göra. Se tabell II för en översikt av 

litteratursökningen. 
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Tabell II. Översikt av artikelsökningar. 

 

 

 

 
° En artikel fanns inte att läsa som full text. 
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4.4 KVALITETSGRANSKNINGEN 
Först genomfördes en pilotkvalitetsgranskning, med två utvalda artiklar, som avstämdes 

med handledaren för att säkerställa att genomförandet var korrekt. Sedan genomfördes 

kvalitetsgranskningarna och därefter diskuterades varje artikel för sig för att bestämma 

kvalitetsgrad. Frågorna i formulären användes som utgångspunkt där vissa punkter 

vägde tyngre efter inrådan från författarnas handledare. Dessa var beskrivning av och 

källa på analysmetoden samt etiskt godkännande. Dessutom gjordes en 

helhetsbedömning av samtliga punkter i antal ja, nej, delvis eller oklart. Det var totalt 

24 artiklar som kvalitetsgranskades varav 14 valdes ut som resultatartiklar. Av dessa 14 

hade en av dem hög kvalitet och resterande medelhög kvalitet. Artikeln med hög 

kvalitet hade betydligt fler ja och starkare analysmetod än de med medelhög kvalitet. De 

tio artiklar som uteslöts var av låg kvalitet, visade sig vid en andra genomgång inte ha 

något etiskt godkännande eller bristande analysmetod. 

 

Vid genomförandet av kvalitetsgranskningarna användes två olika vedertagna mallar 

(29,30) beroende på om artikeln varit av kvantitativ eller kvalitativ art. Har artikeln 

innefattat både kvalitativ och kvantitativ data som varit relevant för denna 

litteraturstudie har båda mallarna använts. 
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4.5 ANALYS 
Analysförfarandet utgick från Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys 

(31) då denna studie främst är av kvalitativ art och de kvantitativa inslagen analyserats 

som övrig kvalitativ text. Dock var denna version av innehållsanalys ursprungligen 

avsedd för analys av primärtext och inte redan analyserad sekundärtext (31) som denna 

studie utgått ifrån. Denna analysmetod har anpassats efter litteraturstudien. 

 

Författarna läste resultatdelen i samtliga 14 utvalda artiklar var för sig, en artikel i taget. 

Sedan markerades den text som bedömdes svara på syftet, oavsett om det var tydligt att 

bemötandet var kopplat till HBTQ-tillhörighet eller inte. Därefter redovisades 

markeringarna författarna emellan och eventuella skillnader jämfördes och diskuterades. 

De texter som gemensamt ansågs vara relevanta klipptes ut och delades upp i positiva 

och negativa upplevelser. Dessa urklipp motsvarade vad Graneheim och Lundman 

kallar meningsbärande enheter. Urklippen togs fram i oberoende ordning och 

kondenserades av författarna var för sig innan de jämfördes och bestämdes. 

Kondensering innebär att en text förkortas samtidigt som kärnan i den bevaras (31). 

Kodningen genomfördes på liknande tillvägagångssätt som kondenseringen. En kod 

fungerar som en stämpel eller etikett på en kondenserad meningsbärande enhet (och 

tillåter att texten ses på ett nytt sätt (31). Koderna skrevs och klipptes ut, blandades och 

delades in i kategorier under två teman; positiva respektive negativa upplevelser. En 

kategori kan ses som en genomgående tråd i koderna och som uttrycker det manifesta 

innehållet i en text. Vidare menar Graneheim och Lundman att ett tema är en 

underliggande mening genom kondenserade meningsenheter, koder eller kategorier på 

en tolkande nivå (31). 

 

Denna första kategorisering av urklippen ansåg sedan författarna inte vara optimal. Då 

Vissa rubriker ansågs ha blivit subjektiva från författarnas håll och gjordes därför mer 

neutrala. Därefter beslutades att frångå indelningen av temana positiva respektive 

negativa upplevelser och istället göra nya kategorier efter texternas kärna. Detta 

medförde att texterna fick omplaceras. Därmed kunde en jämförelse mellan det positiva 

och det negativa göras inom de olika kategorierna, i de fall båda förekom. Då vissa 

grupper av koder/kondensat skiljde sig från andra inom kategorin gjordes dessa till 

underkategorier (se figur I) för att förtydliga analysen och underlätta läsningen. 

Graneheim och Lundman menar att flera underkategorier kan bilda en kategori likväl 

som att en kategori kan tilldelas underkategorier (31).  

 

4.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
Med större risk för ohälsa (3), undvikande av vård (4,5) samt historiken kring hur 

HBTQ-personer behandlats av samhället (7) kan HBTQ-personer ses som en sårbar 

grupp. Enligt Helsingforsdeklarationen är medicinsk forskning med sårbara grupper 

endast rättfärdigat om undersökningen svarar mot de vårdbehov denna grupp har, och 

om forskning inte kan utföras på en icke-utsatt grupp. Därtill bör gruppen dra nytta av 

den kunskap som forskningen resulterar i (32). Dessa kriterier har författarna till denna 

litteraturstudie tagit i beaktning vid datainsamlingen. Dessutom har samtliga 

resultatartiklar genomgått en etikprövning hos en etisk kommitté samt blivit godkända 

(32). Texterna inkluderades oavsett om resultaten motsvarade förväntningarna hos 
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studiens författare eller inte. Ett objektivt förhållningssätt eftersträvades för att inte 

förvränga resultatet (28).  

 

5 RESULTAT  

Av de 14 resultatartiklarna var fyra av kvantitativ art, sju av kvalitativ art och tre av 

både kvalitativ och kvantitativ art. Dessa artiklars geografiska fördelning var mellan 

länder i Nordamerika, Europa och Oceanien. Totalt deltog 2 174 774 personer i 

resultatartiklarna, varav 2 174 156 var med i kvantitativ forskning, 306 genomgick 

kvalitativa undersökningar och 312 deltagare medverkade i både och. 

 

Analysen av resultatartiklarna ledde till bildandet av olika kategorier kring HBTQ-

personers upplevelser av vårdpersonals bemötande; individanpassad vård, 

kommunikation, upplevelser av vårdpersonalens kunskap och vårdpersonalens 

förhållningssätt (se figur I). Något som var genomgående i alla resultatartiklar var 

hetero- och könsnormativitet. Om det undveks bidrog det till positiva erfarenheter, 

däremot påverkades vårdmötena negativt om hetero- och könsnormativitet antogs. 

Utöver de fyra kategorierna som framkom i analysen fanns även kvantitativ data som 

visade på hur många som upplevt bemötandet i vården som negativt respektive positivt. 

Dessutom framgår fördelningen av vilka beteenden som påverkat upplevelsen, vilket 

sammanställts under rubriken nedan. 

 

5.1 ÖVERGRIPANDE UTFALLSMÅTT RELATERADE TILL HBTQ-

PERSONERS UPPLEVELSER  
Det fanns jämförelser mellan HBTQ-personers och heteronormativa personers 

upplevelser, men även skillnader mellan olika HBTQ-tillhörigheter.  

 

På Irland genomfördes en enkät med 144 äldre HBT-personer där nästan var fjärde 

deltagare rapporterade att de fått vård av låg kvalitet. Drygt hälften av de som upplevt 

detta (n = 16) trodde att de erfarit dålig hälso- och sjukvård på grund av deras HBT-

tillhörighet. Av alla deltagare var det mindre än hälften (n = 51) som rapporterade att de 

kände sig respekterade som HBT-personer av vårdpersonal. En grupp av samma antal 

ställde sig likgiltigt till frågan och 17 äldre HBT-personer (14 %) uttryckte att de inte 

kände sig respekterade (33). I en studie där 39 % av Englands befolkning deltog 

upptäcktes flera statistiska skillnader i hur vanligt negativa patientupplevelser var 

beroende på sexuell läggning. Detta var 1,5 gång vanligare för bi- och homosexuella 

patienter jämfört med heterosexuella (34). 

 

Bland transpersoner i Virginia, USA, rapporterade 27 % (n = 94) av deltagarna att de 

varit med om diskriminering inom hälso- och sjukvård (35). 42 % av personer som 

identifierade sig som female-to-male (FTM) hade erfarit någon typ av diskriminering på 

läkarmottagningar eller sjukhus. Av de FTM som levde som sitt föredragna kön, hade 

genomgått könskorrigering (exempelvis genom operation, röstkorrigering eller 
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hormonbehandling) och/eller hade sitt prefererade kön på identifikationsdokument och i 

journalen var risken för diskriminering högre. De FTM som uppgav queer, asexuell 

eller annan sexuell läggning löpte större risk för diskriminering än hetero-, homo- eller 

bisexuella FTM (36). 71 % av de transpersoner som deltog i en undersökning från USA 

beskrev minst ett fall av felbehandling och 23 % valde att skriva om mer än ett tillfälle i 

enkäten (37).  

 

Negativa patientupplevelser kunde ses som avsaknad av tillit och förtroende till läkare, 

otillräcklig läkar- och sjuksköterskekommunikation gentemot patienten samt generellt 

missnöje (34).  Det har beskrivits att problematiska beteenden som deltagarna upplevt 

från vårdpersonal handlade om okänslighet mot kön (31 %), visad obekvämhet (29 %), 

nekad vård (21 %), undermålig vård (7 %), verbala angrepp (7 %) och påtvingad vård (5 

%) (37). I en annan studie sökte 13 av 123 personer (11 %) aktivt HBT-vänlig 

vårdpersonal på grund av tidigare negativa erfarenheter (33).
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Positivt	och	negativt	
bemötande	från	
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Hänsynslöshet	

Förtryck	

 

 

Figur I. Översikt över vårdpersonals bemötande som påverkar vårdmötet med HBTQ-personer. 



 13 

 

5.2 INDIVIDANPASSAD VÅRD  
Resultat i denna litteraturstudie visade att brist av fokus på individen och dennes behov 

i vårdmötet var sådant som försvårade den individanpassade vården, medan 

vårdpersonal som visade intresse för personen bakom patienten underlättade 

vårdtillfället för hen (37–41).  

 

Homo- och bisexuella uttryckte att hälso- och sjukvården var institutionell, opersonlig 

och distanserad vilket kunde leda till att patienter såg på vårdpersonal som främlingar. 

Intresserade sig vårdpersonal å andra sidan för att lära känna sina patienter 

personifierades vården. Detta gjorde att vårdpersonal inte upplevdes som främlingar och 

att känslor som besvikelse undveks (39). Det underlättade när läkaren var mer som en 

person på samma nivå, än uppe på en piedestal, vilket gav förutsättningar för en äkthet i 

mötet. Om vårdpersonal däremot försökte visa neutralitet gentemot sexuell läggning och 

könsidentitet förstärktes heteronormativeten (42). 

 

När vårdpersonalen inte hade ett uppgiftsorienterat fokus utan såg till hela personen 

uppstod ett holistiskt synsätt (39). Det visade sig att somliga uppskattade när den 

sexuella läggningen bekräftades medan andra inte gjorde det. Genom detta framkom 

vikten av att känna av personens individuella behov (41). 

 

Exempel på individanpassad vård var när patienter fått anpassad information utifrån sin 

sexuella läggning, vilket upplevdes positivt (39,41). Individanpassad information var 

även av vikt när det kom till könsidentitet. Detta framkom i en studie med transpersoner 

där det meddelades att vårdpersonalen behövde bli bättre på att ge service och förstå 

varje individs behov (38). Det var även önskvärt att vårdgivare ägnade mer tid till 

vårdmötet (39).  

 

Transpersoner talade om tvång att genomgå procedurer, undersökningar och 

behandlingar samt tvångsinläggning på psykiatriska institutioner. Till exempel hade en 

patient tvingats bära en rosa, blommig sjukhusklänning. Dessutom hade inkorrekta 

pronomen använts trots att könsidentiteten var känd (37). I andra studier hade vissa 

lesbiska deltagare fått recept för preventivmedel (41) eller varit tvungna att ta ett 

graviditetstest trots att de berättat om sin sexuella läggning (40,41). 

 

5.3 KOMMUNIKATION 
Vårdpersonalens kommunikativa förmåga spelade roll för deltagarnas upplevelse av 

vården och erfarenheter fanns av både negativt (33,37,39,40,42,43) och positivt slag 

(39). Kommunikation var ett sätt vårdpersonal kunde förmedla acceptans av deltagarnas 

sexuella läggning. Verbal och icke-verbal kommunikation ansågs vara viktiga verktyg 

där olika kommunikationsstrategier ökade möjligheten att känna sig bekväm under 

vårdmötet (39).  
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5.3.1 Icke-verbal kommunikation 

Positivt användande av bland annat gester, kroppsspråk, bekräftande leenden och 

ögonkontakt igenkändes som passande icke-verbal kommunikation. Att vårdpersonal 

satt ned, tittade på personen och hade ett öppet kroppsspråk menades främja öppenhet – 

både för personens sexuella läggning och för möjligheten att ställa de frågor som 

behövdes. Allt detta ansågs skapa konfidentialitet och trygghet (39).  

 

Negativ icke-verbal kommunikation kunde illustreras i form av fysiskt avstånd vid 

undersökningar, som kunde få patienten att känna sig värdelös (39). En distanserad 

attityd tolkades som ett undvikande (43). Deltagare, som var transpersoner, ansåg att 

vissa beteenden signalerade vårdgivares obekvämhet samt negativa känslor gentemot 

dem. Dessa beteenden kunde vara rastlöshet/nervositet, stirrande eller att undvika 

ögonkontakt vilket upplevdes som stigmatiserande och diskriminerande. Detta kunde 

leda till att deltagare inte kände sig riktigt trygga (37). Det uppskattades om 

vårdpersonal inte började röra på sig i stolen när ämnen som var relaterade med 

homosexualitet kom upp. Ibland lades det stor uppmärksamhet på vilka gester 

vårdpersonal använde, vilka kommentarer som gjordes samt vilket tonläge som 

användes (39).  

 

5.3.2 Verbal kommunikation 

Användandet av ett heteronormativt språk menades vara en förstärkning av HBT-

personers osynlighet (33,42). Vidare ansågs försök till neutralitet och undvikande av 

stämplar eller identiteter få de heteronormativa antagandena att förstärkas (42). Denna 

typ av kommunikation skapade också obekvämhet hos deltagarna (39) och tillsammans 

med heteronormativa antaganden ledde det till att deltagarna upplevde negativa 

erfarenheter inom vården (33,40). Flera beskrev hur möten med personal som ansågs 

vara oroliga för att möta homosexuella patienter ”på fel sätt” kunde orsaka osäkerhet för 

både patient och personal vilket hämmade kommunikationen (40). Det visades däremot 

att bekräftande kommentarer uppskattades när den sexuella läggningen framkom (39).  

 

Sättet att ställa frågor på, och/eller ordvalet, kunde innebära negativa upplevelser för 

olika deltagare (37,39), och hade betydelse för bisexuella deltagare då antaganden om 

hetero- och homosexualitet kunde antydas beroende på könet på den bisexuella 

personens partner. Något som däremot uppskattades av deltagare var när vårdpersonal 

hade en undersökande attityd och ställde frågor jämfört med vårdpersonal som 

avvaktade på att patienten skulle ta upp ämnen att diskutera (39). 

 

Denna undersökande kommunikation uppskattades då ansvaret för att leda samtalet inte 

hamnade hos patienterna vilket gav en lättnad och ett lugn. Initierade vårdpersonal 

diskussioner relaterat till sexualitet signalerade detta en komfort gällande denna typ av 

samtal. När vårdpersonal ledde samtalet på detta sätt upplevde patienterna ingen 

obekvämhet runt att behöva påbörja samtal angående sexualitet, eller oro för hur 

vårdpersonal skulle reagera när ämnet kom upp, då vårdgivaren redan tagit upp det (39). 
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5.4 UPPLEVELSER AV VÅRDPERSONALENS KUNSKAP 
I resultatartiklarna fanns det olika erfarenheter när bemötandet tolkats som kunskap 

eller brist på kunskap (38–44). Hade vårdpersonal förberett sig mer inför dessa 

vårdmöten hade standarden på vården kunnat öka (38). Litteraturstudiens resultat visade 

att kunskap eller bristande kunskap bland annat innefattade fördomar, antaganden, 

patologiserande och oförståelse som kan resultera i att ansvaret läggs på patienten.  

 

5.4.1 Fördomar 

Erfarenheter av vårdmöten där personal varit fördomsfulla var sådant som ansågs 

påverka mötet mellan patienten och vårdpersonalen negativt (39,41–44).  

 

Homosexuella män uttryckte att vårdpersonal fick en bild av promiskuitet och 

HIV/AIDS-epidemin när det framkom att de var homosexuella, samt att det ofta 

trycktes på att HIV-test skulle tas. Patienterna beskrev att de ansåg att dynamiken 

ändrades i rummet och att vårdpersonalen började bete sig underligt 

(39,44). Kommentarer angående att de såg heterosexuella ut hade några homosexuella 

kvinnor fått erfara vilket skapade frustration (39). 

 

En deltagare som utövade polyamori (att ha flera kärleksförbindelser samtidigt) 

upplevde att vårdpersonalen hade förutfattande meningar när hennes frekventa testande 

för sexuellt överförbara sjukdomar likställdes med att hon var sexarbetare, när så inte 

var fallet (42). 

 

5.4.2 Antaganden 

Texterna visade att det skedde antaganden gällande könsnormativitet (42) och 

heterosexualitet bland vårdpersonal (39,40,42) vilket kunde framkalla frustration då det 

föredrogs att antaganden inte gjordes (39). Upplevelsen bland deltagare var att det innan 

varje möte skedde automatiska antagandet att patienten var heterosexuell (33,39–42), 

vilket uppenbarades i system och tillvägagångssätt (42). Det framkom även att det 

hamnade på patientens ansvar att tillrättavisa när felaktiga antaganden gjordes (39–41). 

Alternativet till detta var att passivt antas som heterosexuella (41). Det fanns också 

deltagare som ansåg att vissa antaganden var bekräftande istället för ett antagande av 

den sexuella läggningen (42).  

 

Det uppskattades när vårdpersonal utmanade det heteronormativa perspektivet aktivt 

även om de inte vetat exakt hur det skulle göras (42). Därför behövde vårdpersonal vara 

tydliga och fråga när de inte visste någonting. Om fler frågor ställdes istället för att 

patienten förväntades berätta om att antagandet var fel hade det kunnat leda till fler 

positiva erfarenheter (39). När vårdpersonal inte tydligt uppmärksammade patienternas 

HBTQ-tillhörighet kunde detta signalera köns- och heteronormativitet (42). 

 

För bisexuella hjälpte det inte att förtydliga sin sexuella läggning genom att svara på 

frågor som vem hen hade ett förhållande med. Detta för att antaganden kring hetero- 

eller homosexualitet tas beroende på vilket kön partnern har (39). 
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5.4.3 Patologiserande 

Informanter hade erfarit att vårdpersonal ansåg homosexualitet som onormalt och 

patologiskt (41,43). Exempelvis verkade somliga läkare anse att homosexuella kvinnors 

sexuella läggning alltid var sammankopplad med depression, eller att den lesbiska 

läggningen var anledningen till sjukdom och lidande (41). 

 

Enligt deltagare i studien var det få vårdgivare som gick så pass långt att de lade in sina 

patienter på grund av deras könsidentitet. Däremot fanns det vårdpersonal som 

avfärdade transpersoner och deras oro som ”psykfall” (37). 

 

5.4.4 Oförståelse 

Det visade sig att homosexuella kvinnor känt sig tvungna att berätta om sin sexuella 

läggning, bland annat i sårbara situationer, då läkare insisterat på en förklaring gällande 

något som hen ansett osammanhängande; exempelvis frånvaro av graviditet när 

patienten är sexuellt aktiv utan skydd. Detta kunde leda till obekvämhet (41). Ett fåtal 

deltagare hade antingen slutat gå till sin vårdgivare på grund av okunskap och/eller stått 

ut med sviktande vård på grund av bristande möjligheter att gå till någon annan (38). 

 

Det fanns skilda åsikter bland informanter gällande hur viktig expertis var (37,42). När 

vårdpersonal villigt berättade om sin osäkerhet eller okunskap kring något HBTQ-

relaterat och försökt fortbildat sig uppskattades det av patienterna. Vissa deltagare 

uttryckte att detta var vanligare hos grundutbildad personal jämfört med dem som 

uppfattades som specialiserade. Vad som menades med specialiserad vårdpersonal 

definierades inte närmre. Specialisterna upplevdes meddela att de haft ett sätt att göra 

saker på och att detta behövde följas. Vissa kvinnor, särskilt transpersoner, sa sig ha 

upplevt värre erfarenheter med dessa så kallade specialister än annan vårdpersonal (42). 

I kontrast upplevde andra frustration när vårdpersonal inte hade god kunskap gällande 

transpersoners vårdbehov, eller var osäkra kring vilket pronomen och namn som skulle 

användas vid tilltal och omtalande av patienten. Detta gjorde att förberedelser 

efterfrågades (38). Andra exempel var när vårdgivare visade oförståelse när patienten 

berättade om sitt sexliv (41,42,45). 

 

Vårdpersonal hade beteenden som upplevdes problematiska eller okänsliga gentemot 

transpersoner. Dessa kunde vara; användning av inkorrekta pronomen, dåligt 

formulerade frågor, att kommentarer gällande patientens könsidentitet gavs (t.ex. säga 

till en transman att han inte var en ”riktig man” eller att kommentera hur lik en 

transkvinna var en ”riktig” kvinna) och/eller att vårdpersonal försökt avskräcka 

patienten från att genomgå sin transition (37), vilket tydde på okunskap. 

 

5.5 VÅRDPERSONALENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
En annan kategori var olika förhållningssätt bland vårdpersonal gentemot patienter. 

Deltagarna i de olika studierna beskrev olika situationer där vårdpersonalens 
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förhållningssätt och egenskaper påverkade vårdupplevelserna positivt (33,39,41–44,46) 

eller negativt (33,36–43,45,46). 

 

5.5.1 Positivt förhållningssätt 

5.5.1.1 Respekt 

Enligt deltagare var vårdpersonal ofta lika respektfulla, toleranta eller neutrala som de 

förväntat sig (43) och 86 % av äldre (>55 år) HBT-personer i en studie hade inte 

upplevt att vårdpersonal inte respekterade dem och deras läggning (33). 

 

5.5.1.2 Uppmärksammande  

Deltagare i några studier beskrev situationer där deras sexuella läggning eller 

könsidentitet uppmärksammades på något sätt. Att den sexuella läggningen 

uppmärksammades, men att vårdpersonal fortfarande såg individen som vilken patient 

som helst uppskattades (41,42). Detsamma gällde när vårdpersonal såg möjligheten att 

den närstående personen bredvid patienten kunde vara partnern oberoende kön (42). 

 

5.5.1.3 Öppenhet  

Ett av dessa förhållningssätt var öppenhet till HBTQ-personer som individer och till 

deras sexuella läggning och/eller könsidentitet (41,43,44).  

 

När vårdpersonal visade förståelse (42), acceptans, öppenhet (41) och genuin omtanke 

(44) jämställdes detta med ett gott bemötande enligt deltagarna (41,42,44). Detta kunde 

ske i situationer där deltagare missat sin ursprungliga tid (44), genomgått svåra perioder 

i livet (41), eller lyft tabubelagda ämnen (42,44). Detta skedde även när individer fick 

relevant rådgivning utan att dömas (44). 

 

Ett resultat, som endast fanns i en artikel var att öppenhet och förståelse främst 

utstrålades från yngre, särskilt kvinnlig, personal vilket flera deltagare tänkte kunde 

bero på en generationsfråga (43). Ett exempel på öppenhet och förståelse var när 

vårdpersonal visade omsorg och kändes välkomnande (44). 

 

5.5.1.4 Acceptans  

I olika resultatartiklar framkom det berättelser där deltagarna upplevde acceptans 

gentemot dem och deras sexuella läggning (33,39,41,46). Majoriteten i en studie, över 

tre fjärdedelar, rapporterade att vårdpersonal varit helt bekväm med deltagarnas sexuella 

läggning (46). Till exempel uttryckte några deltagare att det inte gjorde någon som helst 

skillnad för vårdpersonalen (33,41), vilket ansågs skönt (41). 

 

Om patient-vårdgivarförhållandet innehöll stöttning, acceptans av patientens sexuella 

läggning och vårdgivaren kände till patientens liv kunde det leda till ett starkt band (39). 

Patient-vårdgivarförhållandet kunde också underlättas om vårdgivaren var mer jämlik 
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med patienten och gjorde den mänskliga faktorn till en del av mötet, vilket deltagare 

menade tydde på ärlighet (42). 

 

5.5.2 Negativt förhållningssätt 

5.5.2.1 Avståndstagande 

Intervjupersoner i en svensk studie sa att de ibland upplevde vårdpersonal som 

avståndstagande även om de inte var helt säkra på om det berodde på deras 

homosexualitet, fanns det misstankar kring att så var fallet (43). Flera transpersoner 

delgav att de nekats vård (36,37) bland annat i form av hormonterapi för 

könskorrigering eller att de nekats möte eller tidsbokning. De berättade också att de 

blivit tillsagda att lämna vårdinstitutionen (37).  

 

Ett utpekande förhållningssätt från vårdpersonal noterades i flera resultatartiklar 

(39,41,42). Till följd av baktal och viskande från vårdpersonal menades deltagare ha 

blivit bemötta som något exotiskt (42). Andra deltagare hade erfarit ett överdrivet 

engagemang i deras sexuella läggning (41) samt upplevt ett förändrat förhållningssätt 

när sexuell aktivitet tagits upp (39).  

 

5.5.2.2 Brist på hänsyn 

Resultaten visade att deltagarna upplevde brist på hänsynstagande från vårdpersonal 

(40,42). Det förekom i form av att bli tvingad eller ombedd att ta ett graviditetstest då 

det var en del av klinikens rutin trots att patienterna berättat att de var lesbiska, med 

följd av en känsla att bli förnekad som person (40). Vissa experter inom transfrågor 

rapporterades inte ha tagit någon hänsyn till individen då de meddelat att de haft sitt sätt 

att göra saker på (42). 

 

I en enkät där deltagarna bland annat fick svara på frågan ifall vårdpersonal antog att de 

var heterosexuella, svarade ungefär tre fjärdedelar ja (46). Flertalet historier 

demonstrerade hur deltagarna ansåg att vårdpersonal tog förgivet att de var 

heterosexuella (33,39–42). När informanter berättade att de levde tillsammans med 

någon, frågade sjuksköterskorna efter hans namn för kvinnors partners (40,42) och 

tvärtom för manliga deltagare. Vissa deltagare berättade att frågan upprepats när de 

berättat sin samkönade partners namn vilket en deltagare upplevde som konstigt då han 

tänkte att sjuksköterskan borde träffat många homosexuella män genom sin 

yrkesverksamhet, och därför inte borde ha blivit förvånad. Rättade deltagarna 

vårdpersonalen gällande sin sexuella läggning ansågs vårdpersonalen reagera med 

förvåning och/eller förvirring (40). 

 

Mer eller mindre uttalad oärlighet var något som förekommit i en studie. Det hade 

uttryckts en ”spelad” acceptans vilket resultatartikelns författare menade resultera i 

obekvämhet snarare än trygghet. Vårdpersonal hade även upplevts vara för 

beskyddande och att försöken nästan upplevdes falska (42). 
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5.5.2.3 Förtryck 

Det visades i två artiklar att deltagare upplevde att vårdpersonalens egna kulturella eller 

etniska härkomst samt religiösa tillhörighet påverkade vården (43,45). De deltagare som 

(relaterat till sin homosexuella läggning) pratade om en oro att bli omvårdade av 

invandrare gjorde det alltid ur en religiös synvinkel. Vissa av deltagarna hade konkreta 

upplevelser i form av att bli stämplade som syndiga och bedda för, samt att de hade 

upplevt ett avståndstagande och en icke-acceptans (43). 

 

Transpersoner beskrev att verbala angrepp förekommit i vårdsammanhang (36–39,45) i 

form av otrevlig attityd (39), förolämpningar (37,39,45), hot (37,45), skällsord och 

svordomar (37) samt förminskande och hån (37,38). Även många homosexuella kvinnor 

beskrev tillfällen där de upplevde läkaren som obekväm eller öppet nedlåtande (41). 

Flera bi- och homosexuella kvinnor uppgav att de hade blivit tillsagda att deras sexuella 

läggning endast var en fas (39,41) vilket menades orsaka osäkerhet och obesvarade 

frågor (41). Homosexuella män förklarade att de blivit förolämpade och bemötts med 

otrevlig attityd efter att ha berättat för vårdpersonal om tillfällen med oskyddat sex 

(39). Fysiska angrepp förekom också enligt flera deltagare (36,37,41) exempelvis 

genom att vårdgivare menades ha varit hårdhänta under undersökningar (37,41). 

Dessutom förekom redogörelser om undermålig vård som att inte bli besvarade vid rop 

på hjälp eller få vänta under längre tider (37). Något som också förekom var att 

transpersoner uppgav att de utstått diskriminering för att få den vård som behövdes (38). 

 

6 DISKUSSION 

6.1 METODDISKUSSION 
I litteraturstudiens bakgrund användes RFSL (7–9) som källa. Det är en 

intresseorganisation med syftet att driva HBTQ-frågor och som kämpar för deras 

rättigheter (47). Användandet av denna källa kan ifrågasättas, men då källan endast 

använts för faktamässig data som HBTQ-historia och inte för någon typ av resultat 

ansågs det att vara godtagbart. Dessutom fanns det ont om andra källor med relevant 

HBTQ-historia vilket styrker användandet av RFSL. 

 

6.1.1 Design 

Till en början var tanken att genomföra en intervjustudie med sjuksköterskor gällande 

deras upplevelser av bemötandet gentemot HBTQ-personer. Detta ansågs dock kunna 

medföra bias då hälso- och sjukvårdslagen (2) och ICN:s etiska kod (17) finns som 

tydligt skriver att en individ inte får diskrimineras på grund av könsidentitet eller 

sexuella läggning. Alltså finns det riktlinjer kring hur sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal ska bemöta HBTQ-personer vilket kan innebära att de som anser 

annorlunda kanske inte yppar det. Därför ansågs det lämpligt att istället välja en 

litteraturstudie med systematisk ansats då HBTQ-personers upplevelser av 

vårdpersonals bemötande kunde analyseras. Litteratur gällande HBTQ-personers 

upplevelse av vården finns, men det visade sig en otillräcklighet gällande 

sammanställningar av ämnet vilket motiverade till att genomföra en litteraturstudie.  
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Anledningen till att både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes att inkluderas i 

litteraturstudien var för att det upplevdes ge ett fylligare och mer representerat resultat. 

Detta då de kvalitativa artiklarna gav mer detaljerade svar på varför HBTQ-personer 

upplevt bemötandet negativt eller positivt medan de kvantitativa artiklarna undersökte 

ett större antal HBTQ-personer. Därför kunde den sistnämnda metoden ge en överblick 

över hur mesta dels av populationen upplevde bemötandet vilket mättes med hjälp av 

redan valda svarsalternativ.  

 

6.1.2 Urval/Datainsamling 

Då studiens författare själva kan välja bort artiklar i det fortsatta arbetet är det inte av 

lika stor vikt att artikelsökningen har hög specificitet som hög sensitivitet. Vid sökandet 

av artiklar var det in särskilt hög specificitet då artiklar som handlade om exempelvis 

mental ohälsa även kom upp som träffar i databaserna. Däremot anses inkluderade 

artiklar motsvara hög specificitet då de motsvarar litteraturstudiens syfte. Att trunkering 

och flera varianter av sökord inom samma ämne (t.ex. GLBT* och LGBT*) samt olika 

ord som rörde upplevelser användes, tyder på en hög sensitivitet då sökningen bör ha 

omfattat en stor del av relevanta artiklar (48).  

 

Under urvalsförfarandet valdes artiklar noggrant ut som skulle svara på 

litteraturstudiens syfte. Friberg menar att det bör diskuteras huruvida innehållet speglar 

vad studien tänkt granska (49) vilket anses vara fallet då bemötanden och faktiska 

upplevelser stått i fokus. Om syftet varit annorlunda, hade även vårdens formella delar 

(exempelvis formulär och skyltar) som verkar heteronormativa utforskats och då hade 

andra texter kunnat väljas, vilket poängteras av Friberg (49). Dessutom hade fler artiklar 

kunnat inkluderas om kvalitetsnivån för exkludering tagits bort då det hade möjliggjort 

för artiklar av låg kvalitet att inkluderas. Att endast en artikel lyfte erfarenheter av 

positiv kommunikation kan tyckas otillräckligt då informationen inte bekräftas av andra 

studier och överförbarheten kan därför minska. Dessutom anses det att positiv 

kommunikation bör vara vanligare. Som tidigare nämnt kan detta bero på att de 

personer som haft negativa erfarenheter möjligtvis är de som främst deltar i dessa 

studier. Alternativt var de andra artiklarna mer inriktade på negativa upplevelser och 

gav därmed inte samma utrymme att beskriva positiva erfarenheter. 

 

En artikel, vars sammanfattning ansågs relevant, kunde inte kommas åt i fulltext. Detta 

kunde ha gjort så att resultatet hade sett något annorlunda ut. Tidsramen som funnits att 

förhålla sig till har även spelat roll. Om det funnits mer tid hade möjligtvis fler artiklar 

kunnat hittas och inkluderats i studien då en grundligare sökning med ytterligare 

databaser hade kunnat genomföras, men utifrån den tid som funnits anses det att en bra 

och omfattande sökning utförts. 

 

Valet av Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys, när litteraturstudien 

även bygger på kvantitativ data, kan ifrågasättas. Då dessa data speglat förekomsten av 

positiva och negativa upplevelser, samt att deltagarna fått svara på vilket sätt de upplevt 

bemötandet (trots att det var med svarsalternativ), anser författarna till denna studie att 

det varit rättfärdigat att hantera den kvantitativa data som kvalitativ vid 

kategoriseringen. Anledningen till att kvantitativa artiklar valdes att tas med i 
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litteraturstudien var för att författarna ansåg att fler möjligtvis vågade meddela hur 

vårdpersonal behandlat dem. 

 

En avgränsning på tio år valdes med tanke på det senaste decenniets utveckling i 

HBTQ-frågor samt det knappa utbudet av forskning inom området. 14 artiklar kan anses 

något få för att ge ett generaliserbart resultat, som tidigare nämnt bedöms området inte 

tillräckligt undersökt för att generera ett större urval. Däremot anses det ändå ge en bra 

grund för resultatet, då resultatartiklarna för det mesta visade på liknande erfarenheter. 

 

Oberoende av att artiklar från hela världen kunde komma att användas i litteraturstudien 

blev det slutligen endast artiklar från länder i Nordamerika, Europa och Oceanien. Så 

blev fallet då artiklar från andra länder inte mötte inklusionskriterierna. Detta innebär att 

den geografiska spridningen enbart täcker västerländska länder vilket kan bero på en 

större acceptans i samhället av HBTQ-personer och fler lagar till förmån för HBTQ-

personers rättigheter, vilket skulle kunna innebära större möjlighet att forskning i ämnet 

genomförts i dessa länder. Konsekvenserna för den geografiska begränsningen kan 

reflekteras över (49) och skulle kunna innebära att studiens resultat endast är tillämpbart 

i länder med liknande lagar och kultur.  

 

6.1.2.1 Bortfall 

Bortfallet från de ursprungliga 31 valda originalartiklar från datainsamlingen, 

tillsammans med en artikel som inte kunde nås i fulltext, resulterade i 18 artiklar. En 

omgång av bortfall skedde efter att alla artiklar lästs igenom en gång och sju stycken 

visades inte svara på litteraturstudiens syfte. Under kvalitetsgranskningen föll 

ytterligare tio artiklar bort på grund av låg kvalitet. Om dessa, tillsammans med artikeln 

utan åtkomst, hade inkluderats hade studien kunnat få ett bredare och mer mättat 

resultat. Dock anses studiens resultat vara mättat då liknande upplevelser och resultat 

framgått genom resultatartiklarna samt att inga nya kategorier skapades. Detta tyder på 

att data bör vara tillräcklig. Om den sistnämnda artikeln hade varit tillgänglig och visat 

sig uppfylla studiens kriterier och därmed inkluderats, hade studiens resultat möjligtvis 

kunnat gynnas. Detsamma kan inte sägas/uttalas om artiklarna av låg kvalitet. Vissa av 

artiklarna hade visserligen ett etiskt resonemang, men inte ett officiellt godkännande. 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska det finnas ett etiskt godkännande från en 

forskningsetisk kommitté (32), vilket ledde till att endast etiskt resonemang inte var 

tillräckligt för att inkluderas i denna litteraturstudie då det inte ansågs vara etiskt 

godtagbart. När det gäller de artiklar som exkluderats på grund av sin bristfälliga 

analysbeskrivning hade ett användande av dessa bidragit till lägre rimlighet och därmed 

sänkt validiteten för denna studie. Att denna studie har ett stort bortfall är negativt för 

validiteten (28), men det valdes att läggas mer vikt på etiken. Varför bortfallet blev så 

stort tros bero på det bristande forskningsområdet och som följd lågt utbud av artiklar 

med hög eller medelhög kvalitet. 

 

När det kom till resultatartiklarnas bortfall (se bilaga I) var några av bortfallen okända, 

vilket berodde på olika faktorer. I några av artiklarna berodde det på att kontakten till 

deltagarna gjorts anonymt, bland annat via formulär på internet. Det okända bortfallet 

kunde även bero på att urvalet skedde via ett snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att 

deltagare får frågan om de vet om någon annan som skulle kunna delta i studien och har 
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information att tillföra det specifika område som studien undersöker (28). I andra 

artiklar berodde det på att antalet som nekat till att delta inte redovisats. 

 

Då det inte fanns någon möjlighet att mäta hur många som mottagit informationen kring 

vissa av studierna anses det logiskt att bortval inte skrivs ut, då det var omöjligt att veta. 

Däremot upplevs det som att något saknas i de fall bortfallet inte nämnts, när det även 

framgår genom metoden att författarna borde ha haft kunskap gällande bortfallet. Detta 

hade kunnat vara något som kunnat innebära exkludering, men då varje individs 

berättelse är av vikt ansågs det inte vara anledning till exkludering. Däremot hade det 

säkerligen kunnat påverka denna litteraturstudies resultat om fler deltagit i 

resultatartiklarna, men då bortfallet fortfarande är okänt är det omöjligt att veta om det 

skett ett stort bortfall eller inte. Dock anser denna litteraturstudies författare att denna 

anonymitet som erbjudits kan ha gynnat de resultatartiklarnas fynd då det kan ha ökat 

antalet personer som vågar delta.  

 

6.1.3 Kvalitetsgranskning 

Att alla artiklar lästs grundligt av båda författarna samt att en ömsesidig avstämning och 

diskussion skett gällande kvaliteten visar en noggrannhet. Samrådet med handledaren 

anses stärka kvalitetsgranskningen ytterligare. 

 

Under kvalitetsgranskningen användes vedertagna mallar (29,30) som 

rekommenderades av Linköpings Universitet, vilka anses vara bra verktyg för att ha 

funnit artiklar av god kvalitet. Dock var det något problematiskt när kvaliteten ansågs 

hamna i en gråzon mellan olika kvaliteter, som exempelvis låg och medelhög. Detta 

löstes genom att få bättre kunskap om vilka punkter som var viktigare att fokusera på 

och därefter läsa om artiklarna. Tack vare detta kunde kvalitetsgraden sedan bedömas 

med tydligare utgångsläge efter en ny diskussion. Kvalitetsgranskningen underlättade 

objektiviteten och gav ökade möjligheten att vara så konsekventa som möjligt.  

 

6.1.4 Analys 

Då kodning och kondensering till en början genomfördes var för sig undveks allt för 

stor påverkan från författarna sinsemellan i det första stadiet. Samtliga koder och 

kondenseringar diskuterades varpå den som tydligast överensstämde med innehållet 

valdes. Detta kan ses som en styrka då vi var två som kunde resonera kring vad som 

verkligen var kontentan i meningsbärande enheterna. Å andra sidan hade det varit 

fördelaktigt att ha varit fler eller bett någon opartisk ge feedback som sedan hade kunnat 

jämföras med det som denna litteraturstudies författare kommit fram till. Detta 

eftersträvades genom att skicka ett utkast till vår handledare med några utvalda 

meningsbärande enheter och koder. Visserligen var detta bristfälligt då ett val gjordes 

gällande vilka som skulle läsas samt att citaten och koderna var få i antal, vilket kan ha 

skapat bias (28,49).  

 

Det upplevdes ibland svårt att dela upp texterna, det kändes som att mycket gick in i 

varandra, men enligt Graneheim och Lundman är det inte alltid möjligt att särskilja ett 

kondensat till enbart en kategori då människors upplevelser är komplexa (31), därför 

delades visa kondensat in under flera kategorier. Under analysens gång märktes att 
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kodningen inte reflekterade kondensaten fullt ut då de var subjektiva och begränsade. 

Genom att ändra koderna och flytta dem till andra kategorier kompenserades detta, 

vilket ansågs tyda på noggrannhet och styrka arbetet (28,49). Detta medförde att 

positiva samt negativa upplevelser kunde jämföras med varandra utifrån olika aspekter 

av bemötande vilka vårdpersonal kan ta hänsyn till och som framgår av resultatets 

kategorier.  

 

Att litteraturen var ordentligt genomläst var något som gynnade analysen. De svåra 

upplevelser som framfördes i originalartiklarnas texter försvårade författarnas 

objektivitet vid kategoriseringen. Detta underlättades när resultaten började delas in 

efter kärnan i innehållet istället för positiva och negativa bemötanden som var tänkt från 

början (28,49). Dessutom hjälpte det att alla kondensat klipptes ut då det gav en 

överblick av resultatets innehåll genom att de kunde läggas ut på bordet och flyttas 

allteftersom. 

 

En eftersträvan av objektivitet har varit en bestående del av arbetet. Därför har 

författarna till denna studie undersökt och diskuterat de texter och resultat som 

framkommit flertalet gånger för att försäkra att dessa överensstämde med syftet (28,49). 

 

Under analysen valdes att inkludera all text som handlade om bemötande från 

vårdpersonal, då det ansågs svårt att särskilja vilka upplevelser som berodde på sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Därmed var det för flera erfarenheter inte 

uttalat att de berodde på HBTQ-tillhörighet. Till följd av detta skulle några berättelser 

även kunna gälla heterosexuella och cispersoner, och därmed generaliseras även till 

icke-HBTQ-personer. Valet gjordes för att inte utesluta några beskrivningar som skulle 

kunna vara relevanta för studien. Och då personen är mer än sin HBTQ-tillhörighet 

menas alla upplevelser vara relevanta. Detta val bör finnas i åtanke när texten läses. I de 

flesta fall var det dock underförstått eller tydligt beskrivet i kontexten att erfarenheten 

berodde på personens eller gruppens HBTQ-tillhörighet.  

 

6.2 RESULTATDISKUSSION 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva HBTQ-personers upplevelser av vårdpersonals 

bemötande inom somatisk vård. Utifrån vårdpersonals bemötande identifierades 

kategorierna; individanpassad vård, kommunikation, upplevelser av vårdpersonalens 

kunskap och vårdpersonalens förhållningssätt. Dessutom redovisades kvantitativ data 

om både positivt och negativt bemötande från vårdpersonal. Inom varje kategori lyftes 

det som påverkade bemötandet både positivt och negativt. Arbetet utmärktes av att 

vårdpersonal i många fall uttryckte hetero- och könsnormativitet. Litteraturstudiens 

resultat utgick från individuella berättelser och kan därför inte generaliseras till alla 

HBTQ-personer på samma sätt som det kan generaliseras till vissa personer som inte 

identifierar sig som HBTQ. Det är med andra ord deltagarnas individuella tankar.  

 

6.2.1 Övergripande utfallsmått relaterade till HBTQ-personers upplevelser  

Resultatet visade variationer när det kom till hur deltagare blivit behandlade inom 

vården. Det fanns alltid några som upplevt dålig vård, men resultatartiklarna redovisade 
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detta i olika grad. Författarna till denna litteraturstudie anser att detta kan ha med 

urvalet att göra och därför läggs fokus i diskussionen på hur deltagarnas erfarenheter 

upplevts. Det bör uppmärksammas att det fortfarande kan finnas mörkertal åt både 

positivt och negativt bemötande. Att uppleva negativt bemötande inom vården var 

vanligare bland homo- och bisexuella än heterosexuella (34) samt även vanligare hos 

transpersoner som levde ut sin identitet än hos dem som inte gjorde det (36). Detta kan 

tyda på bristande acceptans bland vårdpersonal när patienter inte ingår i hetero- eller 

könsnormen vilket går emot ICN:s etiska kod (17). 

 

Det var endast en artikel som lyfte skillnader med heterosexuella i litteraturstudiens 

resultat (34), men detta kunde styrkas av Mulligan och Heath vars studie även hittade 

skillnader i vårdupplevelser mellan heterokvinnor och kvinnor som tillhörde sexuella 

minoriteter. Både Mulligan och Heaths artikel och litteraturstudiens resultat tydde på 

samma sak; att sexuella minoriteter utstår mer diskriminering än heterosexuella (34,50). 

En metaanalys visade att rapportering av kränkning bland homo- och bisexuella 

personer var omfattande och att det var vanligare bland dem jämfört med 

heterosexuella. Emellertid visade denna metaanalys att just diskriminering inom vården 

inte visade någon betydelsefull skillnad mellan heterosexuella och bi- och 

homosexuella, dock användes endast fyra artiklar i analysen av skillnader i vården (51). 

Den sistnämnda studien står med andra ord i kontrast till vår studies resultat samt 

Mulligan och Heaths (50). Detta tyder på att mer forskning krävs i ämnet. 

 

6.2.2 Individanpassad  

Enligt en studie ansåg nästan alla sjuksköterskor att patienternas sexuella läggning och 

könsidentitet inte spelade någon roll, utan att vården var lika för alla oavsett (52). Dock 

uttryckte Wilton att om inte individuella olikheter (som sexuell läggning) 

uppmärksammades kunde det leda till bristande vård (1). Varför sjuksköterskorna i 

ovannämnda studie inte gjorde någon skillnad mellan patienter var för att vissa inte såg 

några skillnader som påverkade vården, särskilt inte när deras sexuella läggning eller 

könsidentitet inte är anledningen till att de söker vård (52). Detta var något som i denna 

litteraturstudie upptäcktes påverka upplevelsen av bemötandet då det förstärkte 

heteronormen att behandla alla lika utan att uppmärksamma de individuella 

skillnaderna. Vilket anses kan leda till känslor av ojämlikhet (42). 

 

Ojämlikheter inom vården kunde förebyggas om det patienten önskade kändes igen av 

sjuksköterskan (24), vilket anses ytterst relevant då det uppkom i litteraturstudiens 

resultat att HBTQ-personer upplevt flera ojämlikheter i vården. Dessa ojämlikheter 

skulle kunna minska om personcentrerad vård används mer av sjuksköterskor. Genom 

att erkänna individuella skillnader och behandla varje patient som en unik person 

menade Beagan et.al att en komplexitet som vissa sjuksköterskor upplevt i mötet med 

HBTQ-personer försvann. Detta för att de inte ville fokusera på skillnader mellan 

patientgrupper relaterat till sexuell läggning och könsidentitet, samtidigt som de ville 

uppmärksamma skillnaderna som meningsfulla (52) vilket Wilton menar behövs för att 

ge god vård (1). 

  

En studie om sjuksköterskors kommunikation i allmänhet, det vill säga inte specifikt för 

HBTQ-personer, beskriver att om sjuksköterskan verkade mer inriktad på att göra sitt 



 25 

arbete än att prata med patienterna var förhållningssättet mer uppgiftsorienterat än 

patientcentrerat. Till följd lämnades en känsla hos patienterna att arbetet var viktigare än 

de själva (53). I litteraturstudien förekom liknande resultat där vårdpersonal hade ett 

bristande fokus på patienten och dennes behov, eller ett uppgiftsorienterat arbetssätt 

(39). Detta menas motsvara utövandet av icke-personcentrerad vård och en brist på 

respekt. I Slaters attribut av personcentrerad vård innefattas bland annat respekt för 

individualiteten hos personen samt erkännande av personens livsvärld (24). Vårdarbetet 

anses inte kunna genomföras ordentligt om ett personcentrerat förhållningssätt inte 

används då det är patienterna som är utgångspunkten i vården.  

 

Under fasen framväxt av identitet, i Travelbees teori, börjar sjuksköterskan och 

patienten skapa ett band genom att de ser människan bakom respektive roll. 

Sjuksköterskan kan exempelvis lättare se hur personen känner, tänker och uppfattar sin 

situation. Med tid kan faserna empati och sympati fortgå med följden att relationen 

stärks, och att personen kan se sjuksköterskan som en hjälpande och stöttande människa 

(27). Som visas i litteraturstudiens resultat kunde en förstärkt relation bero på att mötet 

skedde på en jämlik nivå och på att relationen givits tid (39,42). Tillsammans med ett 

holistiskt synsätt menar författarna att dessa faktorer kan ge förutsättningar för att skapa 

en mellanmänsklig relation och därmed mer tilltro till att ta emot sjuksköterskans hjälp. 

Slater anser att personen bör vara i fokus inom hälso- och sjukvård, och att vården ska 

anpassas efter personens individualitet. Gör vårdpersonalen detta respekteras individens 

rättigheter att inte endast ta emot vård utan även ha möjligheten att påverka hur den ges 

och upplevs. Detta kan åstadkommas genom ett uppmärksammande av individen, vilket 

tyder på personcentrering (24).  

 

I resultatet framkom att vårdpersonalen genom individanpassad kommunikation ökar 

personcentreringen då det innebär att aktivt lyssna på patientens behov – exempelvis att 

vissa vill att sexualitet ska bekräftas medan andra inte vill det (41). Detta resultat 

framkom även i en annan studie (54) där några ville att vårdpersonal skulle initiera 

diskussioner kring sexuell läggning, medan andra uttryckte rädslor kring detta och de 

konsekvenser som hade kunnat uppstå om den sexuella läggningen framgått. 

 

6.2.3 Kommunikation 

Verbal och icke-verbal kommunikation spelade stor roll för hur deltagare uppfattade 

vårdpersonalens acceptans gentemot deras läggning och/eller könsidentitet. Vid god 

kommunikation blev följden en känsla av lugn medan negativ kommunikation medförde 

en känsla av stigmatisering och diskriminering. Det visades även att ett försök till 

neutralitet kunde öka diskrimineringen genom att antagandena automatiskt blir 

heteronormativa och därför osynliggjorde HBTQ-personers livsvärld (33,42).  

 

I sin välvilja att inte såra patienter på grund av stereotypiska antaganden, som kan leda 

till att råka säga fel saker, vara diskriminerande eller dra egna slutsatser, kunde 

sjuksköterskor undvika att lyfta ämnen som var kopplade till HBTQ. Andra ville inte 

invadera patientens privata sfär samtidigt som vissa inte såg det som sitt ansvar att 

initiera en diskussion gällande HBTQ-personernas livsvärld (52). I litteraturstudiens 

resultat nämndes att när vårdpersonal istället tog upp sexualitet underlättade det för 

patienten som därmed inte behövde känna obekvämhet eller oro för hur vårdpersonal 
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skulle reagera när ämnet uppkom. Det uppskattades när vårdpersonalens 

kommunikation präglades av frågor och en undersökande attityd jämfört med när 

vårdpersonal avvaktade att patienten skulle ta upp ämnet till diskussion. Beagan et.al 

menar vidare att när denna diskussion valdes bort, på grund av bekvämlighetsskäl och 

rädsla, gav sjuksköterskan sig ett visst privilegium att styra samtalet bort från patientens 

potentiella behov. Detta kan resultera i försämrad vård för individen (52). Detta 

överensstämmer med vad författarna till denna studie tycker; att undvika diskussioner 

på grund av sin egen rädsla anses leda till ett oprofessionellt förhållningssätt samt att 

patienten inte får den personcentrerade vården hen har rätt till. 

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att resultatet visade på hur viktig 

kommunikation var som redskap, vilket sjuksköterskan kunde använda för att ge ett gott 

bemötande. Detta kan styrkas av det McCabe fann i sin studie, vilket bland annat var att 

sjuksköterskor som använde sig utav patientcentrerad kommunikation lugnade 

patienterna då det blev ett mer personligt möte och det framkom att det var viktigt att 

sjuksköterskorna samtalade med patienterna som individer. Patientcentrerad 

kommunikation var en grundkomponent i omvårdnad och underlättade utvecklingen av 

ett positivt förhållande mellan patient och vårdgivare. Detta ledde i sin tur till 

omvårdnad av god kvalitet. När ett patientcentrerat förhållningssätt användes kunde 

sjuksköterskan kommunicera väl (53). Tidigare nämnda resultat från föreliggande studie 

menas visa på att bristfällig kommunikation kan göra vårdmötet ogynnsamt i olika grad 

för patienten. McCabe menar att när antaganden gällande patienternas behov och 

orosmoment gjordes upplevdes inte en patientcentrerad kommunikation (53).  

 

6.2.4 Upplevelser av vårdpersonalens kunskap 

Bristande kunskap resulterade i fördomar, patologiserande, antaganden och oförståelse, 

vilket återigen förflyttade ansvaret till patienten (39–41). Litteraturstudiens författare 

anser, att dessa fördomar som upplevts i studien kunde komma i vägen för vården och 

försvårade bland annat vårdrelationen. Eriksson menade att det bland annat var 

sjuksköterskans kunskap som utmärkte den professionella grunden i vårdrelationen. 

Vidare menade hon att när det gällde vården var det i patientens relation till 

sjuksköterskan som patienten fick tillfälle att berätta vad hen ville ha, behövde och 

upplevde som problem (26). I och med detta dras slutsatsen att om sjuksköterskans 

kunskap är bristfällig kan detta påverka relationen, vilket i sin tur påverkar hur mycket 

patienten berättar för sjuksköterskan. 

 

I en studie från San Fransisco var det nästan 30 % av sjuksköterskorna som kände sig 

obekväma i vårdsituationer med HBT-personer. De flesta uppgav att detta berodde på 

bristande utbildning angående HBT-personers hälsoproblem, medan andra berättade att 

det berodde på stereotypiska uppfattningar om HBT-personer. Detta kunde till exempel 

vara att stödja myter om homosexuella män som översexuella och predatorer (20). Detta 

beteende var något som utstrålades till patienterna, vilket i vårt resultat generellt visade 

sig i form av osäkerhet kring om vårdpersonalen undvek dem på grund av sin HBTQ-

tillhörighet eller inte. Detta ledde i sin tur till en känsla av att sjuksköterskan var 

obekväm i patientens närhet (39,44). Det anses att om detta bemötande sker på grund av 

bristande kunskap och fördomar kan det förebyggas med fortbildning. 
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Fortbildning gällande HBTQ-frågor var viktigt för vårdpersonal. Detta framkom i två 

studier där kompetensträning (55) och utbildning som behandlade medvetenhet och 

acceptans av HBTQ-personer (56) gavs som förslag. Detta var något som även 

påtalades som positivt i föreliggande studies resultat. Dessa utbildningar var sådant som 

potentiellt kan motverka diskriminering gentemot HBTQ-personer (56). 

Litteraturstudiens författare anser att utbildning ökar möjligheterna för vårdpersonal att 

utmana heteronormen, och detta undgående från normen uppskattades av deltagare då 

de blev sedda för den individ de var (42). Detta kan liknas med Eriksons tankar; att en 

god vårdrelation var när individerna synliggjordes i ett genuint möte (26).  

 

6.2.5 Vårdpersonals förhållningssätt 

Förhållningssätt var den kategori i studien där det fanns mest innehåll att bearbeta. Att 

respektera, visa en öppenhet och acceptans till patienten och hens livsvärld var sådant 

som påverkade mötet positivt medan avståndstagande, förtryck, oärlighet samt 

hänsynslöshet gjorde det motsatta. Detta tyder på hur sjuksköterskans förhållningssätt 

kan påverka skapandet av en god relation till patienten. Förhållningsättet poängterades 

även i Erikssons teorier kring vårdrelationen. Att den bygger på samspel och ett genuint 

möte samt att sjuksköterskans etiska förhållningssätt har betydelse (26). Som det 

nämnts i resultatet var ett jämlikt förhållande mellan patient och vårdare viktigt för en 

god vårdrelation (42). Wiklund menar att i och med den maktposition som 

sjuksköterskan har i vårdrelationen bär hen ett ansvar för att inte felaktigt använda 

makten. En vårdrelation handlar till stor del om vårdarens bemötande och bör istället 

präglas av tillit och respekt (22), vilket var en av underkategorierna i denna 

litteraturstudies resultat. 

 

Positiva erfarenheter av vården visades i fler studier innebära en känsla av att 

vårdpersonal accepterar (57,58) och respekterar könsidentiteter (57) samt ger sitt stöd 

(58). Negativa erfarenheter kom ur upplevt stigma, våld (57), när bemötandet innebar 

fientlighet, nekad vård och verbala angrepp (58). Detta kunde innebära att patienter 

avbröt den vård de behövde för att tillfriskna (57). 

 

Det framkom i resultatet att det var ett brett spektra på de upplevelser som beskrivits. 

Många uppgav goda erfarenheter av vården, medan andra hade blivit dåligt bemötta i 

form av förtryck och trakasserier. Vad detta beror på är svårt att säga mer än att det kan 

tyda på skillnader hos vårdpersonal (ex. generation och egna erfarenheter) och olika 

kulturer samt på att vi sett tendenser att vårdpersonals dåliga bemötande skiljde sig 

mellan olika HBTQ-personer. Exempelvis att transpersoner utstod mer diskriminering 

än personer vars sexuella läggning inte ingår i heteronormen. Detta stämmer överens 

med en undersökning i Sverige från dåvarande Folkhälsoinstitutet 

(Folkhälsomyndigheten). Resultaten gällde visserligen inte enbart vårdsammanhang 

(59), men författarna till föreliggande studie anser att det ändå skulle kunna ha ett 

samband med de tendenser som nämndes tidigare. Undersökningen visade att 

transpersoner i större utsträckning blivit utsatta för kränkning jämfört med bi- och 

homosexuella. Däremot var det fler homosexuella än bisexuella och transpersoner som 

rapporterat att de erfarit trakasserier eller våld på grund av sin sexuella läggning 

respektive könsidentitet eller könsuttryck. Emellertid var rädslan för att vara med om 

detta vanligare bland transpersoner än homo- och bisexuella (59).  
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6.2.6 Hetero- och könsnorm 

Den gemensamma nämnaren för varje negativ upplevelse i litteraturstudien var hetero- 

och könsnormen. Då heteronormen är en stor del av samhällets norm (60) anser 

författarna till föreliggande studie att den kan påverka det faktum att HBTQ-personer 

blir åsidosatta i bland annat vårdsammanhang. Detta är något vi velat belysa med hjälp 

av denna litteraturstudie så att yrkesverksamma och blivande sjuksköterskor får en ökad 

medvetenhet gällande detta. 

 

7 KONKLUSION 

HBTQ-personers upplevelser av bemötandet i vården var av både positiv och negativ 

art. Om patienternas vårderfarenheter utmärktes av personcentrerad vård, god 

kommunikation, förförståelse och ett öppet förhållningssätt ledde det till positiva 

upplevelser av vårdpersonalens bemötande. De negativa vårdupplevelserna innefattade 

bland annat bristande hänsyn och felaktiga antaganden samt användandet av hetero- och 

könsnormativt språk. Det framkom även att HBTQ-personer fortfarande tycks vara 

utsatta för vårdrelaterad diskriminering i större utsträckning än heterosexuella och 

cispersoner. Detta visar hur avgörande vårdpersonals bemötande är för vårdupplevelsen. 

Sjuksköterskan bör därför i sitt dagliga arbete vara uppmärksam på individen framför 

sig, kommunicera på ett inkluderande sätt och fortbilda sig när bristande kunskap finns. 

 

Fortsatt forskning behövs kring hur HBTQ-personer upplever bemötandet i vården. 

Förslagsvis vidare jämförelser med heterosexuella och cispersoner, och även studier 

mellan olika minoriteter inom sexuell läggning och könsidentitet för att undersöka 

möjliga skillnader. Även interventionsstudier kan vara av vikt. Ett exempel på sådan 

studie kan vara att undersöka patienters upplevelser av vårdmötet innan och efter 

utbildningsintervention till personalen. 
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9 BILAGA I 

Översikt över resultatartiklar. 

Artikelnamn Författare, årtal 

och land 

Urval och 

bortfall 

Sammanfattning av resultat Kvalitativ/ 

kvantitativ 

Kvalitet 

Concerns about aging and 

caregiving among middle-

aged and older lesbian and 

gay adults 

SJ Czaja, S Sabbag, 

CC Lee, R Schultz, S 

Lang, T Vlahovic, A 

Jaret & C Thurston 

 

2015, USA 

U: 124 äldre 

homosexuella 

deltagare 

 

B: Okänt° 

Oro uttrycktes gällande åldrande, vilket inkluderade: brist av 

ekonomisk trygghet, familj eller socialt stöd, rädslor angående 

brist av någon som kan delge vård och diskriminering inom bland 

annat hälso- och sjukvård. Deltagare indikerade också oro kring att 

vara ensam och sårbar samt ett behov av resurser och stödprogram 

som var specifika för homosexuella äldre och för homosexuella 

vårdgivare. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

Medelhög 

Experiences of transgender-

related discrimination and 

implications for health: 

Results from the Virginia 

transgender health initiative 

study 

J Bradford, SL 

Reisner, JA Honnold 

& J Xavier 

 

2013, USA 

U: 350 transpersoner 

 

B: 37 exkluderades 

pga. Inkomplett 

inklusionsdata, 

Övrigt bortfall okänt° 

Av deltagarna rapporterade 143 personer (41 %) diskriminering 

relaterat till att vara transperson. Faktorer som associerades med 

denna typ av diskriminering var geografisk kontext, kön, låg 

socioekonomisk status, att vara av etnisk minoritet, att inte ha 

hälsoförsäkring, indikatorer för könstransition (ung när 

könsidentitet medvetandegjordes), vård som behövs men inte går 

att uppehålla, historik av våld, missbrukshälsobeteenden och 

interpersonella faktorer såsom stöd från närstående och närhet till 

samhället. 

Kvantitativ Medelhög 

Factors associated with 

health care discrimination 

experiences among a national 

sample of female-to-male 

transgender individuals 

DA Shires & K Jaffee 

 

2015, USA 

U: 1 711 deltagare 

som identifierar sig 

som FTM 

 

B: 4674 exkluderades 

(ej FTM). Övrigt 

bortfall okänt° 

Av alla deltagare var det 41,8 % av FTM deltagarna som 

rapporterade verbala trakasserier, fysiska överfall eller förnekande 

av likvärdig behandling på sjukhus. Faktorer som etnisk minoritet, 

identifiering som queer eller asexuell/annan, ha en examen, leva 

som det kön personen identifierar sig med, användning av 

hormoner eller kirurgi för medicinsk transition samt ha 

identifikationsdokument som är registrerade efter det föredragna 

könet associerades med ökad rapportering gällande upplevelser av 

diskriminering inom hälso- och sjukvården. Att vara 45 år eller 

äldre med en årsinkomst på 60 000 dollar eller mer associerades 

med en minskad risk för diskriminering. 

Kvantitativ Medelhög 
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Healthcare experiences of 

lesbian, gay and bisexual 

college students 

CM Stover, P Hare & 

M Johnson 

 

2014, USA 

U: 19 homo- och 

bisexuella 

collegestudenter 

 

B: Okänt° 

Det övergripande temat var ”alla är inte likadana” och huvudtemat 

var ”bekvämhet under det kliniska mötet” där det bland annat 

visade sig att deltagarnas bekvämhet främjades av god 

kommunikation från vårdpersonalen, att antaganden om 

heterosexualitet förekom samt att HBTQ-symboler uppskattades. 

Det bildades tre underteman: Personifierande av det kliniska mötet 

– där goda vårdrelationer betonades. Beslutet att ”komma ut” och 

social stigma – där det diskuterades orsaker till och konsekvenser 

av att berätta om sin sexuella läggning. Att söka stöd av sin 

självidentifierade sexuella läggning – där det berättades om 

upprörande erfarenheter kring bemötande samt beskrevs att 

tryggheten i sig själv var verktyget för ett positivt liv. 

Kvalitativ Medelhög 

Heterosexual assumptions in 

verbal and non-verbal 

communication in nursing 

G Röndahl, S Innala 

& M Carlsson 

 

2006, Sverige 

U: 27 homosexuella 

deltagare 

 

B: 23 svarade inte på 

mail/bokade inte in 

tid. 7 exkluderades 

pga. frånvaro av 

erfarenhet av 

sjukhusvård. Övrigt 

bortfall okänt^ 

Heteronormativitet förmedlades i väntrum, i patientdokument och 

registrering inför intagning på sjukhuset. Omvårdnadspersonal 

visade ibland förvåning när en patient frångick detta 

heteronormativa antagande. Ofta hade deltagare mött 

omvårdnadspersonal som visat rädsla av att bete sig inkorrekt, 

vilket kunde leda till en känsla av osäkerhet och därför hindra 

fortsatt kommunikation. Som partner till homosexuella patienter, 

upplevde deltagarna att de var tvungna att utstå fler heterosexuella 

antaganden än de gjort som patient. Konsekvenserna till detta var 

att inte känna sig accepterad som en ”riktig” närstående, men även 

känslor som exkludering och försummelse.  

Kvalitativ Medelhög 

Lesbian women's experiences 

with health care: A 

qualitative study 

M Bjorkman & K 

Malterud 

 

2009, Norge 

U: 128 lesbiska 

deltagare 

 

B: Okänt° 

Tre olika aspekter hos vårdpersonals färdigheter, som ansågs 

väsentliga av deltagarna, framkom genom analysen. Dessa var 

medvetenhet, attityder och medicinsk kunskap. Under 

medvetenhet togs heterosexuella antaganden upp vilket även 

yttrade sig i informationen patienterna fått. Vissa hade känt sig 

tvingade att delge sin sexuella läggning medan andra upplevt att 

vårdpersonal uppmärksammat deras sexuella läggning (vilket gav 

olika reaktioner), men såg dem som vanliga människor. Rubriken 

attityd innefattade det deltagarna upplevde att vårdpersonalen 

utstrålade, hur deras förhållningssätt var gentemot patienterna samt 

hur de såg den sexuella läggningen (t.ex. patologisk). Under 

medicinsk kunskap visade det sig att bristande kunskap ledde till 

undermålig information samt att deras sexuella läggning likställdes 

med att vara en fas. Fanns det däremot god kunskap underlättades 

vården då lesbiska kvinnors särskilda hälsoproblem kunde tas i 

Kvalitativ Hög 
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åtanke. 

Lesbians' and gay men's 

narratives about attitudes in 

nursing 

G Röndahl 

 

2009, Sverige 

U: 27 homosexuella 

deltagare 

 

B: 23 svarade inte på 

mail/bokade inte in 

tid. 7 exkluderades 

pga. frånvaro av 

erfarenhet av 

sjukhusvård. Övrigt 

bortfall okänt^ 

Nästan alla informanter beskrev en känsla av osäkerhet i att 

”komma ut” till omvårdnadspersonal. De flesta patienter beskrev 

att de blev bemötta med respekt, men ibland upplevde de en sorts 

distansering i personalens beteende. Informanter relaterade detta 

till att omvårdnadspersonalen dömde homosexualitet som 

någonting onormalt. Informanterna tyckte att de alltid kände sig 

som utomstående när de var partners, men dessa känslor troddes 

upplevas oberoende sexuell läggning. Dock var det vissa som 

sammankopplade personals negativa attityd med homosexualitet. 

Informanterna trodde att känslorna av osäkerhet påverkade deras 

förmåga att interagera. Majoriteten av informanterna uttryckte att 

de fann de flesta inom omvårdnadspersonalen som omtänksam, 

men att det fanns skillnader och att målet borde vara jämlikhet 

inom omvårdnad för alla patienter och närstående. 

Kvalitativ Medelhög 

Making assumptions, making 

space: A anthropological 

critique of cultural 

competency and its relevance 

to queer patients 

K Baker & B Beagan 

 

2014, Kanada 

U: 38 HBTQ-

identifierade kvinnor 

 

B: Okänt°^ 

När läkare undvek att göra antaganden för att reducera dömande 

förstärkte denna ”neutrala” hållning hetero- och 

könsnormativiteten. Kulturell kompetens med HBTQ-patienter 

kräver att lära med, till skillnad från att lära om, HBTQ-personers 

särskilda vårdbehov. Likväl att särskilt uppmärksamma 

genomgripande maktrelationer och normativa sammanhang. 

Kvalitativ Medelhög 

Managing uncertainty: A 

grounded theory of stigma in 

transgender health care 

encounters 

T Poteat, D German 

& D Kerrigan 

 

2013, USA 

U: 55 transpersoner 

 

B: Okänt°^ 

På grund av det sociala och institutionella stigmat mot 

transpersoner, exkluderas deras vård från medicinsk utbildning. 

Därför närmar sig vårdpersonal vårdmöten med transpersoner med 

ambivalens och osäkerhet. Transpersoner förväntar sig att 

vårdpersonal inte vet hur deras behov ska mötas. Denna osäkerhet 

och ambivalens i vårdmötet upprör den normala maktbalansen 

under denna typ av möten. 

Kvalitativ Medelhög 

Older LGBT people's 

experiences and concerns 

with health care professionals 

in health care services in 

Irland 

DB Sharek, E 

McCann, F Sheerin, 

M Glacken & A 

Higgins 

 

2015, Irland 

U: 144 äldre 

homosexuella 

deltagare varav 36 av 

dem genomgick 

intervjuer 

 

B: Okänd° andel i 

den kvantitativa 

Endast en av tre deltagare trodde att vårdpersonal har tillräcklig 

kunskap gällande HBTQ-frågor, och mindre än hälften (43 %) 

kände sig respekterade som HBTQ-personer av vårdpersonal. 

Även om 26 % hade valt att inte avslöja sin HBTQ-status utav 

rädsla för negativa reaktioner, beskrevs många positiva möten när 

HBTQ-status berättats om till vårdpersonal. HBTQ-personer har 

specifika bekymmer angående äldreboenden, särskilt i relation till 

uppfattningen att irländsk vård utgår från en heteronormativ kultur. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

Medelhög 
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delen. 108 nekade till 

intervjudeltagande i 

den kvalitativa delen. 

Perceptions of lesbian, gay 

and bisexual people of 

primary health care services 

S Neville & M 

Henrickson 

 

2006, Nya Zealand 

U: 2269 homo- och 

bisexuella deltagare 

 

B: Okänt° 

Fler kvinnor än män identifierade att vårdpersonals attityd 

gentemot deras icke-heterosexuella identitet var av vikt när de 

valde vårdpersonal. Statistiskt signifikant fler kvinnor än män 

rapporterade att deras vårdpersonal vanligtvis eller alltid antog att 

de var heterosexuella och dessutom hade fler kvinnor berättat sin 

sexuella läggning för vårdpersonal. 

 

Kvantitativ Medelhög 

Sexual minorities in England 

have poorer health and worse 

helath care experiences: A 

national survey 

MN Elliott, DE 

Kanouse, Q Burkhart, 

GA Abel, G 

Lyratzopoulos, MK 

Beckett, MA Schuster 

& M Roland 

 

2014, England 

U: 2,169,718 vuxna 

deltagare ur Englands 

befolkning 

 

B: 61 % svarade inte 

på enkäten 

Bland minoriteter av sexuell läggning var det två till tre gånger 

mer sannolikt att rapportera långvariga psykologiska eller 

emotionella problem jämfört med deras heterosexuella 

motsvarigheter. Det var även mer sannolikt att minoriteter av 

sexuell läggning rapporterade okej/dålig hälsa. Det var ungefär en 

och en halv gång större risk att sexuella minoriteter skulle 

rapportera negativa erfarenheter än att heterosexuella skulle göra 

det. 

Kvantitativ Medelhög 

Transgender patient 

perceptions of stigma in 

health care contexts 

K Kosenko, L 

Rintamaki, S Raney 

& K Maness 

 

2013, USA 

U: 152 transpersoner 

 

B: Okänt°^ 

När deltagarna fick frågan rapporterade 71 % minst en händelse av 

dåligt bemötande inom vården och 23 % valde att beskriva mer än 

ett tillfälle. De ansåg att beteenden som; okänslighet gällande kön, 

visande av obekvämhet, förnekande av vård, undermålig vård, 

verbala angrepp och tvångsvård. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

Medelhög 

"We´re just targeted as the 

flock that has HIV": Health 

care experiences of members 

of the house/ball culture 

D Rowan, M 

Desousa, EM 

Randall, C White & L 

Holley 

 

2014, USA 

U: 12 deltagare som 

tillhör house/ball 

communities 

 

B: Okänt^ 

House/ball-medlemmar rapporterade både positiva och negativa 

uppfattningar om behandling från deras vårdpersonal relaterat till 

deras house/ball-involvering. Vissa rapporterade att de kände sig 

stigmatiserade, särskilt runt HIV-status. Resultatet visade att ökad 

kunskap kring house/ball-samhället kunde förbättra vårdgivares 

kulturella kompetens och därmed minska stigmarelaterade 

barriärer till vården. 

Kvalitativ Medelhög 

° Alla eller vissa deltagare har tagit kontakten eller svarat på formulär, omöjligt att redovisa antal som kunde ha deltagit. 

^ Alla eller vissa deltagare har tillfrågats, men antal som tackat nej redovisas inte. 
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