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Abstrakt 
Bakgrund: Uppskattningsvis beräknas 2–3 % av världens kvinnor samt 3–5 % av 

männen vara homosexuella. Enligt svensk lag får ingen diskrimineras på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller sexuell läggning. Oavsett detta har det visat sig vara 

skillnader på kvalitén av vården mellan olika sexuella läggningar, såväl inom Sverige 

som övriga världen. Det kan bero på vårdpersonalens personliga förförståelse och 

heteronormativa åsikter. Fram till år 1979 ansågs homosexualitet vara en psykisk 

sjukdom i Sverige.  

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur individer med homosexuell 

läggning upplevde vårdpersonalens bemötande inom hälso- och sjukvården.  

 

Metod: En systematisk litteraturstudie har utförts. Datainsamlingen resulterade i 14 

artiklar vilka kvalitetsgranskats. Elva artiklar inkluderades totalt i litteraturstudien vilka 

utgjordes av mixed method, kvalitativ och kvantitativ ansats. Induktiv ansats har 

använts till dataanalysen.   

 

Resultat: Resultatet visade på en heteronormativ kultur inom hälso- och sjukvården där 

individer med homosexuell läggning beskrev att bemötandet upplevdes vara 

diskriminerande på grund av deras sexualitet. För en bättre upplevelse av bemötandet 

framkom betydelsen av ökad kunskap för vårdpersonal om sexuella läggningar. 

 

Slutsats: Bemötandet individer med homosexuell läggning upplever inom hälso- och 

sjukvården är heteronormativ, homofobisk och vårdpersonalen har betydande 

kunskapsbrister. Bemötandet gentemot den homosexuella individen påverkar individens 

livsvärld, vilket får konsekvenser för individens upplevelse av att få vara den unika 

individ hen är.  

 

Nyckelord 
Homosexuell läggning, heteronormativitet, bemötande, livsvärld, vårdpersonal. 

 

Tack 
Författarna önskar tacka vår handledare Rhiannon Djupdalen för vägledning och stöd 

under denna process. 
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1 Inledning 
Intresset för homosexuellas rättigheter inom hälso- och sjukvården har hos författarna 

väckts ur alla människors lika värde samt rätten till lika vård oavsett sexuell läggning. 

Författarnas erfarenheter av hälso- och sjukvården är att individen med homosexuell 

läggning inte alltid bemöts likvärdigt med den heterosexuella individen och att 

vårdpersonalen inte tror att särbehandling är ett förekommande problem. Det vore 

därför givande att studera hur individer med homosexuell läggning upplever 

bemötandet inom hälso- och sjukvården. Detta för att tydliggöra och öka möjligheterna 

att individer får ett respektfullt och icke diskriminerande bemötande inom hälso- och 

sjukvården samt vård på lika villkor.  

 

2 Bakgrund 
Enligt svensk lag får ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet 

eller sexuell läggning (Diskrimineringslag, SFS 2008:567, 1 §). Det innebär att ingen 

individ får behandlas annorlunda eller missgynnas på grund av sin sexuella läggning 

eftersom det vore direkt eller indirekt diskriminering (Diskrimineringslag, SFS 

2008:567, 4 §). Vården för individer med homosexuell läggning skiljer sig jämfört med 

heterosexuellas på grund av den sexuella läggningen, vilket kan bero på en negativare 

förutfattad mening avseende homosexualitet från vårdpersonalen (Yen et al., 2007).  

 

2.1 Homosexualitetens utbredning och utveckling  

Uppskattningsvis beräknas 2–3 % av världens kvinnor samt 3–5 % av männen vara 

homosexuella (NE, 2017a). Historiskt sett och än i dag ser det olika ut i olika delar i 

världen (RFSU, 2017) och individer med homosexuell läggning upplever utsatthet, 

negativa fördomar samt diskriminerande behandling på grund av sin sexuella läggning 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 1984:63).  

 
2.1.1 Homosexualitet i världen 

Homosexualitet är olagligt i 78 länder och det är enbart tillåtet med samkönade 

äktenskap i 36 (RFSU, 2017) av världens 195 länder med självständigt styre (FN 

förbundet, 2017). Individer med homosexuell läggning runt om i världen riskerar 

förföljelser, grova kränkningar, misshandel, fängelse, tortyr, mord och dödsstraff på 

grund av sin sexuella läggning (RFSU, 2017; Ilga, 2016). Afghanistan, Egypten, Indien, 

Kenya och Saudiarabien är exempel på länder där homosexualitet straffas med allt 

mellan en månads fängelse och dödsstraff (Ilga, 2016).  
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2.1.2 Homosexualitet i Sverige 

I Sverige avkriminaliserades homosexualitet år 1944 (RFSL, 2016; RFSU, 2010). 

Riksdagen fastslog år 1973 att ett homosexuellt förhållande ska accepteras likvärdigt ett 

heterosexuellt förhållande (RFSL, 2016). Fram till år 1979 ansågs homosexualitet vara 

en psykisk sjukdom och avvikande från normen. Detta förändrades när Socialstyrelsen 

beslutade att homosexualitet inte längre skulle klassificeras som en sjukdom (RFSL, 

2016; RFSU, 2010). Under 1980-talet påbörjades arbetet för en 

diskrimineringslagstiftning eftersom det inte ansågs vara tillräckligt med enbart mer 

information kring olika sexuella läggningar för att uppnå likvärdig behandling i 

samhället (SOU, 1984:63). År 1987 bestämdes det att homosexuella inte längre får 

diskrimineras (RFSL, 2016; RFSU, 2010). Ytterligare ett bevis på homosexuellas 

likvärdighet med heterosexuella kom år 1999 genom en lag om att individer inte ska 

kunna diskrimineras i arbetslivet på grund av sin sexuella läggning (Diskrimineringslag, 

SFS 2008:567; RFSL, 2016). Fram till 1990-talet användes begreppet queer, vilket på 

engelska betyder konstig eller avvikande, som ett nedsättande ord för individer med 

homosexuell läggning. Idag används begreppet för de individer i samhället vilka 

avviker sexuellt från normen (Dahlborg-Lyckhage & Eriksson, 2010).  

 

2.2 Diskriminering av individer med homosexuell läggning inom 
hälso- och sjukvården  

Oavsett införandet av lagar och rättigheter för individer med homosexuell läggning 

råder ännu diskriminering inom hälso- och sjukvården. Detta beror på vårdpersonalens 

attityder och föreställningar angående homosexualitetens ursprung (Röndahl, Innala & 

Carlsson, 2004). Inom hälso- och sjukvården råder föreställningar om att individer med 

homosexuell läggning oftare är smittade av HIV, vilket leder till ökade HIV-screeningar 

inom denna patientgrupp (Sabin, Riskind & Nosek, 2015). Bestämmelser från 

Socialstyrelsen visar att heterosexuella män får donera blod redan tre månader efter 

sexuellt umgänge med ny partner. För homosexuella män gäller en period av 12 

månader (Socialstyrelsen, 2016).  

 

År 2005 gavs kvinnliga homosexuella par rätten till insemination inom svensk hälso- 

och sjukvård (RFSU, 2010). Inom olika landsting förekommer diskriminering av 

individer med homosexuell läggning vid IVF-behandling (In Vitro Fertilisering). 

Reglerna angående upplägget av IVF-behandlingarna ser olika ut, exempelvis får 

samkönade par i vissa landsting möjlighet att dela på inseminationerna medan andra 
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landsting enbart erbjuder insemination till den ena partnern. Även kostnaderna skiljer 

sig mellan homo- och heterosexuella par inom olika landsting (RFSL, 2017; Sveriges 

kommuner och landsting, 2012).  

 

2.3 Teoretisk referensram  

Dahlberg och Segestens livsvärldsteori (Ekebergh, 2015b) utgör en lämplig teoretisk 

referensram i och med teorins fokus på den enskilda individens upplevelse av 

verkligheten. Om individer med homosexuell läggning bemöts annorlunda inom hälso- 

och sjukvården gentemot individer med heterosexuell läggning kan det få konsekvenser 

för individens livsvärld.   

  

2.3.1 Livsvärld  

Det filosofiska begreppet livsvärld utvecklades av filosofen Husserl, och innebär den 

värld individen tar för given (Birkler, 2010; Dahlberg & Segesten, 2010; Ekebergh, 

2015; Ekebergh, 2015a). Livsvärlden är det oreflekterade förhållningssättet en individ 

har till omvärlden, vilken är föränderlig och kan påverkas av vårdpersonalens sätt att 

vara (Birkler, 2010; Dahlberg & Segesten, 2010; Ekebergh, 2015; Ekebergh, 2015a). 

Genom att vårdpersonalen tar hänsyn till individens livsvärld ges möjlighet att se 

individen bakom sjukdomen samt att det skapas ett empatiskt förhållningssätt gentemot 

individen (Birkler, 2010a; Birkler, 2010b). I livsvärldsteorin utgör individens värld 

centrum för vårdandet (Dahlberg & Ekebergh, 2015). Den behandling individen får ska 

utgå ifrån och formas av individens livsvärld.  

 

2.4 Definition av centrala begrepp  

Eftersom begreppens betydelse kan tolkas olika förtydligas centrala begrepp i 

litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2016a). 

 

2.4.1 Sexuell läggning 

Med sexuell läggning menas individens attraktion, emotionella och/eller sexuella 

känslor gentemot andra individer (SOU, 1984:63). 

 

2.4.2 Homosexualitet 

Individer med homosexuell läggning identifierar sig snarare från självbilden än utifrån 

sexuella handlingar (NE, 2017a). Med homosexualitet menas att en individ kan uppleva 

kärlek och attraktion till andra individer av samma kön (RFSL, 2015 & RFSU, 2017a). 
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Detta innebär inte att en individ nödvändigtvis behöver ha eller har haft sexuellt 

umgänge med en individ av samma kön (SOU, 1984:63). Även bisexualitet utgör en 

form av homosexualitet då individen kan uppleva kärlek eller attraktion till alla kön 

(RFSL, 2015; Umo, 2017). 

 

2.4.3 Heterosexualitet 

Innebär att en individ blir kär eller attraheras av det motsatta könet (NE, 2017; RFSL, 

2015; RFSU, 2017a). Heterosexualitet kan alltså omfatta både emotionella känslor och 

fysisk attraktion (Umo, 2017).  

 
2.4.4 Heteronormativitet 

Med heteronormativitet avses att den heterosexuella läggningen utgör normen i 

samhället, och har en överlägsenhet över andra sexuella läggningar till exempel genom 

att samhället utgår från heterosexuella normer (Burrows, 2011). Heterosexualiteten 

utgör grunden av kärlekskulturen i samhället och individer fostras till en heterosexuell 

läggning utifrån samhällets kultur (SOU, 1984:63). 

 
2.4.5 Heterosexism  

Heterosexism innebär en vidareutveckling av heteronormativiteten där heterosexuella 

individer ges fördelar (Burrows, 2011). Sexuella läggningar exempelvis homosexualitet 

anses vara både skadliga och onaturliga (Irwin, 2007).  

 
2.4.6 Homofobi 

Med homofobi menas en värdering eller uppfattning med en stark negativ syn på 

individer med homosexuell läggning (NE, 2017b; RFSL, 2015; SOU, 1984:63). 

Homofobi kan även beskrivas som rädsla för eller upplevt hat gentemot det sexuella 

utövandet och dragningen hos individer med homosexuell läggning (Burrows, 2011; 

Irwin, 2007; SOU, 1984:63).  

 
2.4.7 Förförståelse  

Förförståelse innebär en form av fördom eller förståelse inför det individen erfar eller 

kommer i kontakt med. Den föreställning och åsikt en individ har erfarenheter av kan ge 

upphov till fördomar. En förståelse byggs alltid utifrån den redan tidigare befintliga 

förförståelsen vilken kan vara såväl omedveten som medveten (Birkler, 2010b). Varje 

tolkning är subjektiv och sker utifrån en tidigare förståelse och påverkas av individens 

förväntningar. Förförståelsen föregår alltid en händelse (NE, 2017d).  
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2.4.8 Bemötande  

Den människosyn vårdpersonalen har kommer att påverka hur de förhåller sig till 

individerna de möter (Sandman & Kjellström, 2013). Bemötandet en individ får av 

vårdpersonalen kommer att prägla utvecklingen av relationen dem emellan och kan 

påverka behandling samt sjukvård. Vårdpersonalen bör således inta en reflekterande 

hållning för att försöka åsidosätta sin förförståelse (Birkler, 2010b). Vårdpersonalens 

professionella bemötande utgörs lämpligen av en humanistisk människosyn, det vill 

säga att en helhetssyn på individen finns (Birkler, 2010c; Sandman & Kjellström, 2013). 

 

2.4.9 Upplevelse 

Med upplevelse avses hur individen upplever och erfar det som påverkar individens 

livsvärld (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Upplevelsen är subjektiv 

och ägs av varje unik individ (Ekeberg, 2015).  

 
2.4.10 Vårdpersonal 

I denna litteraturstudie används begreppet vårdpersonal för all personal inom hälso- och 

sjukvården vilka kommer i kontakt med individer med homosexuell läggning (NE, 

2017c).  

 

2.5 Problemformulering  

Då homosexualitet inte anses vara norm i samhället eller inom hälso- och sjukvården 

riskerar individer med homosexuell läggning att behandlas annorlunda på grund av 

deras sexuella läggning. Fördomar vilka kan tänkas påverka vårdpersonalens 

professionella förhållningssätt förekommer (Irwin, 2007). Om individer med 

homosexuell läggning bemöts annorlunda i hälso- och sjukvården kan det leda till att de 

inte söker sjukvård vid behov och därmed utvecklar ohälsa. Vårdpersonal har ett ansvar 

bland annat genom lagstiftningen att ge vård på lika villkor vilket inte sker ifall 

individer med homosexuell läggning bemöts annorlunda jämfört med heterosexuella. 

Eftersom sjuksköterskan kommer att träffa individer med homosexuell läggning är det 

betydelsefullt att hen har kunskap om olika sexualiteter för att kunna ge vård på lika 

villkor för alla individer. Sjuksköterskans kunskap och förförståelse om homosexualitet 

kan vara avgörande för bemötandet inom hälso- och sjukvården.  

 

3 Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur individer med homosexuell läggning 

upplevde vårdpersonalens bemötande inom hälso- och sjukvården.  
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4 Metod  
En systematisk litteraturstudie har genomförts.  

 

4.1 Design  

En systematisk litteraturstudie innebär att sammanställa vetenskapligt material inom ett 

specifikt problemområde. Förutsättningen för att kunna genomföra en systematisk 

litteraturstudie är att utbudet av vetenskapliga studier är adekvat samt att inkluderade 

artiklarna är av god kvalitet (Forsberg & Wengström, 2016b).  

 

4.2 Urvalskriterier  
Genom att använda inklusionskriterier ges möjlighet att fastställa vilken data som är 

relevanta att inkludera i en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2016e). I den 

systematiska litteraturstudien inkluderades artiklar innefattande vuxna män och kvinnor 

över 18 år med en homosexuell läggning. De inkluderade artiklarna skulle vara skrivna 

på det engelska språket, vara publicerade mellan 2007–2017 samt vara granskade enligt 

peer-review.  

 

Exklusionskriterier utgörs av faktorer vilka inte önskas ha med i litteraturstudien 

(Socialstyrelsen, 2017). I litteraturstudien exkluderades artiklar vilka innefattade 

vårdpersonal med homosexuell läggning och individer diagnosticerade med HIV.  

Även individer inskrivna i hemsjukvården exkluderades liksom studenter inom olika 

vårdkontexter.  

 

4.3 Sökstrategi  

Till en början utfördes inledande litteratursökningar för att få en överblick över 

mängden artiklar. De inledande litteratursökningarna genomfördes med fritextsökningar 

kombinerat med ämnesord specifika för varje enskild databas.  

 
4.3.1 Databaserad sökning  

Datainsamlingen bör vara grundlig och genomtänkt vilket ger en bra kvalitet då den 

ligger till grund för slutsatser och resultat, vilket är en tidskrävande process 

(Kristensson, 2014). Databassökningarna utfördes i Cinahl, PsycINFO och PubMed. 

Datainsamlingen utfördes med fritextsökning och relevanta ämnesord unika för 

respektive databas. Trunkering har inte använts på grund av att denna inte gjorde någon 

skillnad i antalet väsentliga artiklar i de inledande litteratursökningarna. För att begränsa 

eller utöka sökningarna användes de Booleska sökoperatörerna AND och OR. 



  
 

7 

Sökoperatören AND smalnar av sökresultatet då träffarna ska innehålla alla sökorden i 

sökningen. Sökoperatören OR ger bredare sökresultat då enbart ett av flera sökord 

behöver finnas med i träffen (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

När sökningarna utfördes hittades en del artiklar i flera olika databaser. Dessa dubbletter 

valdes enbart ur den databas där artikeln först uppmärksammades. Se tabell 1, 2 och 3.  

 
4.3.1.1 Cinahl 

Litteratursökningen inledes med ämnesord från Cinahl Headings, se tabell 1. Därefter 

utfördes sökningar med olika kombinationer av ämnes- och fritextord. Kombinationerna 

utfördes med de Booleska sökoperatörerna AND och OR. Under sökprocessens gång 

lades avgränsningar till och titlar samt abstrakt lästes. Totalt resulterade sökprocessen i 

15 artiklar vilka läses i fulltext. Slutligen valdes totalt fem artiklar att inkluderas i 

litteraturstudien.  

 

Tabell 1. Resultatet av den databaserade sökningen i Chinahl, genomförd under 

perioden 2017-03-14 och 2017-03-28 

Sök Id Sökord Avgränsningar Antal 

träffar

Antal lästa 

titlar

Antal lästa 

abstract

Antal lästa 

artiklar

Granskade 

artiklar

Inkluderade 

i studien 

S1 Homosexuality 2833

S2 Gay Men 3153

S3 Lesbians 1455

S4 Gay Persons 1077

S5 Homophobia 682

S6 Attitude of 

Health 

Personnel

21263

S7 "care" 765876

S8 S5 OR S7 766402

S9 S1 AND S6 88

S10 S9 2007-2017 18

S11 S9 Peer-review 

English          

2007-2017         

17 17 4 1 0 0

S12 S2 OR S3 4248

S13 S7 AND S12 728

S14 S13 2007-2017 360

S15 S13 Peer-review 

English                    

2007-2017

331 331 67 14 6 Nr:2, 3, 6, 7, 

8 (1)

 
Dubbletter = ( )  

Ämnesord (Cinahl Headings) = Kursivt   

Fritextsökning =  ” ” 

Nr: nummer på inkluderade artiklar överensstämmande med granskningstabellen 
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4.3.1.2 PsycINFO 

Sökningen inleddes med en kombinationssökning av flera ämnesord och vidare bildades 

ytterligare en kombination av ämnesord från Theasurus, se tabell 2.  

Dessa kombinationer lades samman med den Booleska sökoperatören AND vilket gav 

ett ansenligt träffresultat. Därefter lades avgränsningar till och samtliga titlar och 

abstrakt lästes. Fem artiklar lästes i fulltext. Slutligen valdes två artiklar att inkluderas i 

litteraturstudien.  

 

Tabell 2. Resultatet av den databaserade sökningen i PsycINFO, genomförd under 

perioden 2017-03-10 och 2017-03-14 

Sök Id Sökord Avgränsningar Antal 

träffar

Antal lästa 

titlar

Antal lästa 

abstract

Antal lästa 

artiklar 

Antal granskade 

artiklar

Inkluderade 

i studien 

S1 Homosexuality 

OR 

Homosexuality 

(Attitudes 

Toward)

12941

S2 Health Personnel 

Attitudes  OR 

Health Personnell

32933

S3 S1 AND S2 153

S4 S3 Peer reviewed 120

S5 S3 Peer reviewed              

Entered date 

2007-01-01- 

2017-12-31

42 42 42 5 3 Nr: 1, 11

 
Dubbletter = ( )   

Ämnesord (Theasurus) = Kursivt   

Fritextsökning =  ” ” 

Nr: nummer på inkluderade artiklar överensstämmande med granskningstabellen 

 

4.3.1.3 PubMed 

Till en början utfördes sökningarna med olika MeSH-termer därefter med fritextord och 

fritextmeningar. Dessa olika sökningar lades sedan samman i varierande kombinationer 

tillsammans med avgränsningar, se tabell 3. Titlar och abstrakt lästes under 

sökprocessens gång. Efter att abstrakt lästs i PubMed utfördes sökningar i databasen 

Ulrichweb för att fastställa att tidskrifterna artiklarna publicerats i använder peer-

review. Ett fåtal tänkta artiklar exkluderades därefter då de inte uppfyllde detta krav. 

Totalt valdes sju artiklar att läsas i fulltext. Slutligen inkluderades tre artiklar i 

litteraturstudien vilka ansågs svara an mot litteraturstudiens syfte.  

 



  
 

9 

Tabell 3. Resultatet av den databaserade sökningen i PubMed, genomförd under 

perioden 2017-03-20 och 2017-04-03 

Sök Id Sökord Avgränsningar Antal 

träffar

Antal lästa 

titlar

Antal lästa 

abstract

Antal lästa 

artiklar

Antal granskade 

artiklar

Inkluderade i 

studien 

S1 Homosexual 30836

S2 Gay 35922

S3 Lesbian 14228

S4 Non-Hetrosexual 2354

S6 Staffs, Nursing 88850

S7 Nursing Staffs 88850

S8 Staff, Nursing 88513

S9 Coherence Sense 2140

S10 "gay people" 22761

S11 "experience" 532654

S12 "gay people and 

experience"

1420

S13 "gay people experience 

and care"

419

S14 S2 AND S3 13777

S15 S14 AND S6 70

S16 S15 Published date 

10 years

27 27 3 2 1 Nr: 9,  (8)

S17 S1 AND S2 AND S3 12949

S18 S3 OR S2 OR S1 AND 

S7

119

S19 S18 Published date 

10 years

42 42 4 0 0 0

S20 "Care" 2052926

S21 S14 AND S11 AND S20 312

S22 S21 Published date 

10 years

206 206 62 5 4 Nr: 4, 5 (11, 6)

 
Dubbletter = ( )   

Ämnesord (MeSH-term) = Kursivt   

Fritextsökning =  ” ” 

Nr: nummer på inkluderade artiklar överensstämmande med granskningstabellen 

 

4.3.2 Manuell sökning  

Sökningen i databasen Cinahl gav en träff på artikeln av Corbett (2007). När författarna 

läste artikeln i fulltext framkom att denna utgjorde en översiktsartikel av Röndahl, 

Innala och Carlssons (2006) artikel. Då originalartikeln ansågs ha hög relevans för 

litteraturstudiens syfte utfördes en manuellsökning för att finna artikeln vilken klassades 

vara av mycket hög kvalitet.   
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4.3.3 Total datainsamling 

I ett första steg genomfördes litteratursökningarna gemensamt. Samtliga titlar och de 

abstrakt vilka ansågs svara an mot studiens syfte lästes tillsammans.  

Vidare valdes artiklar ut för att läsas i fulltext. Databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed totala resultat presenteras i tabell 4.   

 
Tabell 4. Resultatet av den totala datainsamlingen i databaserna Cinahl, PsycINFO & 

PubMed, genomförd under perioden 2017-03-10 och 2017-04-03 

Antal träffar Antal lästa 

titlar

Antal lästa 

abstract

Antal lästa 

artiklar 

Antal granskade 

artiklar 

(inklusive 

manuellsökning)

Inkluderade i 

studien (inklusive 

manuellsökning)

Totalt:                                            

Cinahl, PsycINFO & PubMed 665 665 182 27 unika 14 unika 11  

 
4.4 Kvalitetsgranskning 

I litteraturstudien har 14 unika artiklar kvalitetsgranskats. Författarna har omarbetat 

Forsberg och Wengströms (2016c; 2016d) kvalitetsgranskningsmall för kvalitativ 

respektive kvantitativ design för att få dessa mer lätthanterliga och överskådliga. 

Omarbetningen av granskningsmallarna utfördes genom att frågorna gjordes om till ja- 

respektive nej-frågor. Enligt Forsberg och Wengström (2016d) bör en relevant mall för 

kvalitetsbedömning innefatta syfte, frågeställningar, design, urval, mätmetoder, analys 

och tolkning av resultat.  

 

I granskningsmallarna tillfördes en fråga gällande etiskt resonemang och godkännande. 

Detta eftersom etik är en betydelsefull aspekt för en artikels kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2016; Forsberg & Wengström, 2016c). Poängsystem har använts för att 

göra granskningsmallen lätthanterlig. Frågorna besvarades med ja alternativt nej, där ja 

gav ett poäng och nej gav noll poäng, se bilaga 2. Efter att samtliga frågor besvarats 

räknades poängen samman och delades därefter in i klasserna hög, medel eller låg 

kvalitet. Artiklar med låg kvalitet exkluderades medan klasserna hög och medel 

inkluderades i litteraturstudien vilket är i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2016d).  

 

Granskningen av valda artiklar utfördes enskilt av författarna, för att så småningom 

gemensamt diskuteras vilket utgör en form av triangulering. Vid första anblick 

bedömdes Bynes (2014) artikel vara relevant för litteraturstudien. Efter triangulering 

och diskussion ansåg dock författarna att artikeln hade för låg kvalitet varpå den 
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exkluderades. Elliotts et al. (2014) artikel exkluderades på grund av låga poäng i 

kvalitetsgranskningen. Artikel av Jabson och Kamen (2015) exkluderades då den 

bedömdes ha låg kvalitet. Totalt exkluderades tre artiklar under kvalitetsgranskningen 

på grund av låg kvalitet.  

 

Slutligen inkluderades elva artiklarna till analys i litteraturstudien. Åtta artiklar var av 

kvalitativ design med en bedömd högkvalitet, en artikel utgjordes av mixed method och 

bedömdes vara av medelkvalitet och två av artiklarna var av kvantitativ ansats med 

medelkvalitet. För fullständig granskningstabell av samtliga inkluderade artiklar, se 

bilaga 1.  

 

4.5 Analys 
I analysprocessen utfördes en innehållsanalys då den innefattar att bryta ned det 

befintliga materialet för att bilda kategorier (Forsberg & Wengström, 2016b; Forsberg 

& Wengström, 2016c). Analysmetoden vilken använts är induktiv ansats. Till en början 

påbörjades analysprocessen annorlunda än vad den induktiva ansatsen förespråkar. 

Detta eftersom processen utgick från färdiga kategorier och inte bildandet av koder.  

Den induktiva ansatsen innebär att försöka förstå och tolka individers subjektiva 

upplevelser genom att författarna objektivt samlar in studier och sammanställer dessa 

för att därefter utveckla en ny slutsats.  

 

Artiklarna lästes var för sig. Författarna utförde därefter enskilt en urskiljning av 

meningsenheter, vilka översattes till svenska. Nästa fas bestod av triangulering där 

författarna jämförde valda meningsenheter med varandra. Tillsammans utfördes sedan 

kondensering av meningsenheterna. Vidare placerades de kondenserade 

meningsenheterna under lämpliga underkategorier. Efter diskussion angående 

underkategorierna samhörighet sammanslogs dessa under en huvudkategori vilken 

granskades så att den överensstämde med den ursprungliga textmassan. För exempel på 

analysprocess, se tabell 5.  
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     Tabell 5, Exempel på analysprocesstabell 

 

Artikel

Kondenserade 

meningsenheter Kod

Under-

kategori Huvudkategori

1

Vårdpersonal vilka inte 

kommenterar den sexuella 

läggningen bidrar till upplevelsen 

av homosexualitet som normalt.

Professionellt 

bemötande 

1

Vårdpersonal med goda 

kunskaper kan svara bra på 

frågor.

Professionellt 

bemötande 

2

Samhällets syn på 

homosexualitet har förbättrats.
Förbättrad 

kunskap

4

Det är inte enbart homosexuella 

som personalen inte diskuterar 

sex med utan även 

heterosexuella.

Professionellt 

bemötande 

4

En del ansåg att de enbart blivit 

bra behandlad.
Professionellt 

bemötande 

8

Upplevelse av att 

vårdpersonalen är lika respektfull 

oavsett vetskap om sexuell 

läggning.

Professionellt 

bemötande 

Bemötandet 

inom hälso- och 

sjukvården har 

förbättrats 

Upplevelsen av 

bemötandet inom 

hälso- och 

sjukvården

9

Generellt har vårdpersonal blivit 

mer medvetna om olika 

familjekonstellationer.

Förbättrad 

kunskap

9

När individen inte går ihop med 

vårdpersonal beror det snarare 

på personkemin än på den 

sexuella läggningen.

Professionellt 

bemötande 

9

Vårdpersonal med utbildning 

inom homosexualitet frågar och 

kommunicerar mer neutralt.

Professionellt 

bemötande 

9

Första mötet var bra, 

barnmorskorna reagerade med 

förvåning, men var 

professionella.

Professionellt 

bemötande 
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4.6 Forskningsetiska överväganden  

Samtliga artiklar med relevans för litteraturstudiens syfte har valts ut oavsett artiklarnas 

resultat. Vilket innebär att det inte förekom någon favorisering av artiklar och deras 

resultat. Artiklarna varken förskönades eller kopierades utan beskrevs på ett 

sanningsenligt sätt. De inkluderade studierna har etiskt resonemang eller godkännande. 

Forsberg och Wengström (2016; 2016c) menar att inom forskning är god etik viktig. 

Det innebär att en etisk kommitté ska ha bedömt studiens nytta gentemot påverkan på 

deltagarna innan studien genomförs. Vidare menar Forsberg och Wengström (2016; 

2016c) att när en systematisk litteraturstudie ska genomföras finns ett behov av att 

utföra etiska överväganden. Detta för att säkerställa att oredlighet och fusk inte 

förekommer i studien. Det innebär att plagiering, förvrängning, favorisering av data 

samt förfalskning ska undvikas (Gustafsson, Hermerén, & Petersson, 2004).  

Enbart artiklar vilka intygade att etiska överväganden eftersträvats inkluderades i 

litteraturstudien.  

 

5 Resultat  
Innehållsanalysen resulterade i en huvudkategorier med fem underkategorier. 

Huvudkategorin är Upplevelsen av bemötandet inom hälso- och sjukvården.  

Med underkategorierna: Heteronormativitietn inom hälso- och sjukvården påverkar 

upplevelsen av bemötandet, Bemötandet leder till en känsla av utanförskap hos 

individer med homosexuell läggning, Individer med homosexuell läggning upplever 

diskriminering, Individer med homosexuell läggning upplever att bemötandet kan 

förbättras och Bemötandet inom hälso- och sjukvården har förbättrats. 

 

5.1 Upplevelsen av bemötandet inom hälso- och sjukvården  

Heteronormativiteten genomsyrar upplevelsen av bemötandet inom hälso- och 

sjukvården där homosexualitet fortfarande till viss del betraktas vara något sjukligt och 

onormalt vilket kan bero på okunskap bland vårdpersonalen. Det leder till att individer 

med homosexuell läggning upplever utanförskap och diskriminering i bemötandet samt 

en önskan om förändring. Vissa av dessa förändringar har påbörjats inom hälso- och 

sjukvården och individer med homosexuell läggning upplever att vårdpersonal till viss 

del har ett respektfullare och professionellare bemötande (Connolly & Lynch, 2016; 

Fish & Bewley, 2010; Fish & Willamson, 2016; Hirsch et al.,2016; Katz, 2009; 

McAndrew & Warne, 2010; Röndahl, 2009; Röndahl et al., 2009; Röndahl et al., 2006; 

Utamsingh, Richman, Martin, Lattanner & Chaikind, 2016).  
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5.1.1 Heteronormativitet inom hälso- och sjukvården påverkar upplevelsen av 
bemötandet 

När vårdpersonal inte använder en heteronormativ kommunikation och har en 

accepterande inställning till individer med homosexuell läggning resulterar detta i att 

individen upplever trygghet i bemötandet och vågar delge relevant information till 

vårdpersonalen (Fish & Willamson, 2016; Röndahl et al., 2009; Röndahl et al., 2006; 

Utamsingh et al., 2016).  

 

Individer med homosexuell läggning kan uppleva att bemötandet påverkas av 

vårdpersonalens uppvisade förvåning eller förvirring vid tillkännagivandet av sin 

homosexuella läggning. Detta då stor del av hälso- och sjukvården antar att samtliga 

individer är heterosexuella (Björkman & Malterud, 2009; Connolly & Lynch, 2016; 

Röndahl et al., 2006). Denna heteronormativitet kan påverka bemötandet och fokus 

flyttas från det individen egentligen uppsöker hälso- och sjukvården för och detta kan 

leda till kronisk stress (Connolly & Lynch, 2016; Röndahl, Bruhner & Lindhe, 2009).  

 

Individer med homosexuell läggning upplever att de behöver korrigera heteronormativa 

antaganden som bygger på en heterosexuell kultur där en homosexuell läggning anses 

onormal (Björkman & Malterud, 2009; Fish & Bewley, 2010; Fish & Willamson, 2016; 

Röndahl, 2009; Röndahl et al., 2006). Tidigare upplevelser av vårdpersonalens reaktion 

på en individs tillkännagivande av sin sexuella läggning kan medföra att individer drar 

sig för att berätta om sin homosexualitet på grund av rädsla för diskriminering, 

homofobi samt att inte få ett likvärdigt bemötande (Connolly & Lynch, 2016; Fish & 

Willamson, 2016; Katz, 2009). Flera individer uttrycker en önskan om att vårdpersonal 

skulle ha en mer öppen inställning till olika sexuella läggningar för att öka upplevelsen 

av ett positivt bemötande inom hälso- och sjukvården (Fish & Willamson, 2016; 

McAndrew & Warne, 2010).  

 

Individer med homosexuell läggning upplever rädsla för att bemötas annorlunda än 

heterosexuella individer på grund av vårdpersonalens reaktioner vid tillkännagivandet 

av sin sexuella läggning. Detta kan leda till ökad ohälsa hos individer med homosexuell 

läggning då individer med homosexuell läggning undanhåller viktig och relevant 

information för vårdpersonalen. Detta är en konsekvens av den heteronormativa 

kulturen inom hälso- och sjukvården (Röndahl et al., 2006; Utamsingh et al., 2016).  
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Bemötandet upplevs påverkas av de missförstånd vilka uppstår genom den 

heteronormativa kommunikation vårdpersonal ofta omedvetet förmedlar. Denna 

heteronormativitet förmedlas även genom den information hälso- och sjukvården ger i 

form av exempelvis broschyrer och formulär, där informationen vanligen riktas till 

individer med heterosexuell läggning samt bygger på den heterosexuella kulturen. 

Heteronormativa antaganden och negativa attityder inom hälso- och sjukvården beror 

vanligen på bristande utbildning och kunskap kring homosexualitet hos vårdpersonalen 

(Fish & Willamson, 2016; Röndahl et al., 2009; Röndahl et al., 2006; Utamsingh et al., 

2016).  

 

Upplevelser som kan vara kränkande är heteronormativa beteenden exempelvis 

rutinmässiga graviditetstest av kvinnor med homosexuell läggning i fertil ålder fast den 

sexuella läggningen är känd (Röndahl et al., 2006). 

 

5.1.2 Bemötandet leder till en känsla av utanförskap hos individer med 
homosexuell läggning 

Heterosexuellt riktad information upplevs orsaka skillnader i bemötandet vilket leder till 

en känsla av utanförskap hos individen. En följd av vårdpersonalens genans inför den 

sexuella läggningen medför en känsla hos individen av att ignoreras, vara annorlunda 

och äcklig (Connolly & Lynch, 2016; Fish & Bewley, 2010; Röndahl, 2009).  

 

Utanförskapet påverkar upplevelsen av bemötandet även i andra situationer. Till 

exempel att inte passa in i olika stödgrupper eftersom individer med heterosexuell 

läggning utgör majoriteten i gruppen och informationen således är anpassad till dem. 

Detta kan bero på hur vårdpersonalen hanterar och informerar exempelvis samkönade 

par (Fish & Willamson, 2016; Röndahl et al., 2009).  

 

5.1.3 Individer med homosexuell läggning upplever diskriminering  

Individer med homosexuell läggning upplever att diskrimineringen vid bemötandet 

inom hälso- och sjukvården kan vara av olika slag, exempelvis homofobisk eller 

heterosexistisk. Bemötandet upplevs av individerna speglas av vårdpersonalens ålder 

och bemötandet från yngre kvinnor anser individerna är mest accepterande. 

Vårdpersonal, främst de i övre medelåldern eller med utländsk härkomst, anser 

fortfarande att homosexualitet är en sjukdom eller psykiskutvecklingsstörning vilket 

påverkar individens upplevelse av bemötandet. Det finns även viss vårdpersonal vilka 
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anser att homosexualitet är något patologiskt och onormalt eller enbart en fas vilken 

kommer gå över med tiden vilket påverkar deras bemötande (Björkman & Malterud, 

2009; Connolly & Lynch, 2016; Fish & Willamson, 2016; Röndahl, 2009; Utamsingh et 

al., 2016).  

 

Mindre än 50 % av de individer vilka söker sig till hälso- och sjukvården vågar berätta 

för vårdpersonalen om sin sexuella läggning på grund av rädsla för att diskrimineras 

(Fish & Bewley, 2010; Hirsch, Löltgen & Becker, 2016). Denna rädsla kan leda till en 

känsla av otrygghet och osäkerhet i att diskutera sina hälsoproblem med vårdpersonalen 

(Hirsch et al., 2016; Utamsingh et al., 2016). Undvikande attityder och distanserande 

bemötande bero på vårdpersonalens egen osäkerhet kring hur hen ska bemöta en individ 

med homosexuell läggning. En konsekvens av denna osäkerhet blir bristande 

kommunikation i mötet med individen (Röndahl, 2009; Röndahl et al., 2006). 

 

Det upplevs som diskriminering då individer med homosexuell läggning upplever att 

bemötandet till viss del präglas av vårdpersonalens personliga och religiösa 

förförståelser om homosexualitet vilka bland annat har påverkats av katolska kyrkan. 

Andra exempel på hur diskriminering kan ta sig uttryck och påverka bemötandet är när 

vårdpersonal anser homosexualitet vara något syndigt och därför önskar be för individer 

med homosexuell läggning i syfte bota syndigheten (Connolly & Lynch, 2016; Fish & 

Bewley, 2010; Röndahl, 2009).  

 

Vårdpersonalen efterfrågar ofta andra närstående än den samkönade partnern vilket 

leder till diskriminering i mötet samt rädsla för att partner inte ska accepteras och 

inkluderas i behandlingen. Det upplevs som diskriminering och försummelse när 

individens partners ignoreras och inte accepteras som en närstående (Fish & Willamson, 

2016; Katz, 2009; Röndahl, 2009; Röndahl et al., 2006).  

 

I situationer av livshotande tillstånd upplever individer med homosexuell läggning att 

vårdpersonalens kännedom om deras sexualitet inte är väsentlig. Individen önskar 

istället att fokuset i omhändertagandet ska utgöras av deras hälsotillstånd (Fish & 

Willamson, 2016). En annan upplevelse av diskriminerande bemötandet är när 

vårdpersonalen fokuserar på den sexuella läggningen istället för exempelvis ett blivande 

föräldraskap (Katz, 2009; Röndahl et al., 2009).   
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Individer med homosexuell läggning anser att upplevelsen av diskriminering skulle 

kunna minskas genom ökad kunskap kring olika sexuella läggningar samt att mindre 

heteronormativ kommunikation används (Röndahl et al., 2006; Utamsingh et al., 2016). 

En ökad kunskap leder troligen till en öppnare attityd bland vårdpersonalen och 

upplevelsen av ett mer respektfullt bemötande (Björkman & Malterud, 2009; Fish & 

Bewley, 2010; Katz, 2009). 

 

5.1.4 Individer med homosexuell läggning upplever att bemötandet kan förbättras  

Genom neutral kommunikation upplever fler individer att utanförskap och 

diskriminering motverkas samt att förtroendet för vårdpersonal ökar. Upplevelsen av ett 

respektfullt och positiv bemötande behöver formas utifrån en neutral kommunikation 

och neutrala vårdrutiner (Röndahl et al., 2009; Röndahl et al., 2006; Utamsingh et al., 

2016).  

 

Individer med homosexuell läggning önskar förändring inom hälso- och sjukvården för 

att bemötandet ska förbättras. Bland annat genom neutrala formulär, broschyrer, 

information och individanpassade frågor. Det finns en önskan att få erbjudande om 

stöd- och föräldragrupper tillsammans med andra individer med samma sexuella 

läggning. En annan önskan är att vårdpersonal inte automatiskt antar att alla har en 

heterosexuell läggning, utan har en öppenhet för olika familjekonstellationer samt att 

individens partner inkluderas av vårdpersonalen (Fish & Willamson, 2016; Hirsch et al., 

2016; Röndahl et al., 2009; Röndahl et al., 2006). Upplevelsen av bemötandet inom 

hälso- och sjukvården skulle förbättras och bli mindre heteronormativ genom ökad 

utbildning för vårdpersonal angående olika sexuella läggningar och dess normalitet 

(Connolly & Lynch, 2016; Katz, 2009; Utamsingh et al., 2016). 

 

5.1.5 Bemötandet inom hälso- och sjukvården har förbättrats  

Då förändringar har skett inom lagstiftningen avseende diskriminering i samhället på 

grund av den sexuella läggningen speglas detta även i upplevelsen av bemötandet där 

fler individer upplever att utvecklingen börjar gå framåt (Connolly & Lynch, 2016). 

Vårdpersonal vilka genomgått utbildning angående homosexuella frågor är mer 

professionella och har ett mer neutralt sätt att kommunicera, vilket ökar individens 

upplevelse av att behandlas och bemötas med respekt.  
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Den ökade respekten i bemötandet bidrar till en känsla av att homosexualitet inte är 

något onormalt utan fullt accepterat (Björkman & Malterud, 2009; Röndahl, 2009; 

Röndahl et al., 2009). Vissa individer med homosexuell läggning upplever ett ökat 

professionellt bemötande inom hälso- och sjukvården än de tidigare eftersom samhället 

blivit mer accepterande gentemot individer med homosexuell läggning. Den ökade 

acceptansen visar sig i att vårdpersonal i viss mån blivit mer medvetna om och 

accepterande för olika familjekonstellationer. Utveckling har även bidragit till att 

vårdpersonal har mer kunskap om olika sexuella läggningar och lättare kan svara på 

frågor berörande sexualitet. De gånger vårdpersonalen förmedlar svårigheter att 

diskutera saker likt exempelvis sex och samlevnad upplevs detta även gälla för individer 

med heterosexuell läggning (Björkman & Malterud, 2009; Connolly & Lynch, 2016; 

Fish & Willamson, 2016; Röndahl et al., 2009).  

 

En del individer med homosexuell läggning upplever ett gott, accepterande och 

respektfullt bemötande från vårdpersonalen samt anser att svårigheter i relation till 

vårdpersonal snarare beror på personkemi än på den sexuella läggningen (Fish & 

Willamson, 2016; Röndahl et al., 2009). 

 

6 Metoddiskussion  
För att fastställa kvalitén av litteraturstudien hållbarhet används trovärdighetsbegreppen 

vilket omfattar giltighet, tillförlitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. Giltighet 

innebär att det finns en tydlig och välbeskriven insamling av datamaterialet så att 

studien går att genomföra på nytt under samma förutsättningar (Kristiensson, 2014b). 

Genom att metod delen väl beskrivits anser författarna att det finns giltighet i 

litteraturstudien vilket gör det möjligt att på nytt genomföra studien. Kristiensson 

(2014b) skriver att tillförlitligheten avser sanningen i det presenterade resultatet. 

Författarna har i denna litteraturstudie bland annat styrkt tillförlitligheten genom att 

använda sig av triangulering. Kristiensson (2014b) menar att verifierbarheten innebär i 

vilken grad resultatet återfinns i det insamlade materialet samt huruvida data är hållbart 

insamlad. Överförbarhet beskriver i vilken omfattning litteraturstudiens resultat kan 

tillämpas i andra kontexter än den genomförda studien. Forsberg och Wengström 

(2016d) beskriver att generaliserbarhet handlar om ifall ett resultat går att applicera från 

urvalet till populationen (Forsberg & Wengström, 2016d).  
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6.1 Design  

Analysen har genomförts med en induktiv ansats.  Denna litteraturstudie innefattar 

mixed method, kvalitativa och kvantitativa artiklar. De inkluderade artiklarna med 

kvalitativ ansats är till antalet fler än antalet inkluderade artiklar med kvantitativ ansats. 

Det är dock inget författarna har styrt över utan beror troligen på att den kvalitativa 

ansatsen vanligen lämpar sig bäst för forskning inom vårdvetenskapen. Genom att 

litteraturstudien inte innehåller så många kvantitativa artiklar är den inte generaliserbar. 

Författarna anser dock att de inkluderade kvantitativa artiklarna i litteraturstudien är 

generaliserbara och att litteraturstudien kan anses vara överförbar.  

 

Författarna har eftersträvat att beskriva metoden stegvis för att underlätta att läsaren ska 

kunna repetera litteratursökningarna med samma utförande och på detta vis kunna 

komma fram till ett snarlikt resultat.   

 

6.2 Urvalskriterier 

Artiklar innefattande homosexuella och bisexuella individer har inkluderats i 

litteraturstudien. Detta efter diskussion mellan författarna angående faktorn att 

bisexuella kan dras till samkönade individer och därmed uppleva behandling likt 

individer med homosexuell läggning. Att bisexuella kan dras till flera kön styrks även 

av RFSL (2015) och Umo (2017). Dock har inte sökningar utförts på enbart bisexuella 

då det inte var litteraturstudiens syfte. Författarna valde att inkludera vuxna eftersom de 

ansåg att barn och ungdomar upp till 18 år eventuellt fortfarande kan tänkas vara osäkra 

på sin sexuella läggning samt att hälso- och sjukvården vanligen ser annorlunda ut för 

barn och ungdomar. Det engelska språket utgjorde ett inklusionskriterium för att 

undvika språkliga missförstånd då detta är ett språk författarna känner sig bekväma med 

samt har tillräckligt goda kunskaper inom. Författarna är medvetna om att detta kan ha 

bidragit till att eventuellt relevanta artiklar fallit bort i urvalet vilket kan anses vara en 

svaghet. Dock anser författarna att detta är en styrka då det troligen begränsat eventuella 

missuppfattningar. 

 

För att begränsa urvalet exkluderades studier innefattande individer inskrivna i 

hemsjukvården eftersom denna vård kan skilja sig gentemot övrig hälso- och sjukvård. 

Författarna anser att vårdpersonal troligen bemöter individer annorlunda i deras 

hemmiljö gentemot sjukvårdsmiljön. Vårdpersonal vilka själva identifierade sig ha en 
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homosexuell läggning exkluderades då författarna ville fokusera på hur individer med 

homosexuell läggning upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården. Studenter 

inom vårdutbildningar exkluderades då litteraturstudiens fokus skulle utgöras av 

homosexuellas upplevelse av bemötandet inom hälso- och sjukvården. Sjukdomen HIV 

exkluderades eftersom författarna ansåg att det kan vara svårt att veta om bemötandet av 

individen med homosexuell läggning beror på diagnosen HIV eller på grund av den 

sexuella läggningen. De artiklar vilka innefattade queer och transsexuella individer 

exkluderades eftersom det kan vara svårt att avgöra ifall de olika sexuella läggningarna 

påverkar upplevelsen av bemötandet inom hälso- och sjukvården.  

 

Författarna valde att inte begränsa urvalet av artiklar från specifika världsdelar eftersom 

önskan fanns att få en så bred förståelse och variation i resultatet. Författarna anser att 

det utgör en styrka för litteraturstudien att denna begränsning inte utförts eftersom det 

ökar litteraturstudiens överförbarhet och trovärdighet. Dock har inga studier funnits från 

världsdelar som Afrika och Mellanöstern. Orsaken kan vara att homosexualitet inte är 

tillåtet i dessa länder. Detta leder i sin tur till att litteraturstudien inte är generellt 

överförbar till alla världsdelar eftersom studier inte genomförts i hela världen.  

Oavsett detta är litteraturstudiens resultat överförbart till bemötandet av individer med 

homosexuell läggning i alla situationer.  

 

6.3 Sökstrategi  
En god sökstrategi bygger på att kunna identifiera relevanta sökord och att finna 

material vilket svarar an gentemot syftet (Kristensson, 2014). Inledande 

litteratursökningar medförde att förmågan att söka relevanta artiklar ökade vilket utgör 

en styrka eftersom det resulterar i att författarna blivit kunnigare i att utföra 

systematiska litteratursökningar till exempel med relevanta sökord och andra 

sökstrategier.  

 

Användning av för få bokstäver före trunkeringstecknet kan ge flertalet oväsentliga 

träffar (Karolinska Institutets Universitetsbiblioteket, 2017). Vid trunkering kan 

författarna ha använt för korta ord före trunkeringen vilket lett till för många orelevanta 

sökträffar varpå författarna valde att inte använda sig av detta.  Det kan utgöra en 

svaghet att trunkering använts på fel sätt vilket kan ha lett till att artiklar betydelsefulla 

för litteraturstudien gått förlorade. En ytterligare svaghet kan vara att andra ord borde ha 

använts i samband med trunkeringen.  
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Det är en styrka att författarna oavsett ett uteslutande av trunkering erhållit en tillräcklig 

mängd artiklar för att uppnå mättnad i litteraturstudiens datainsamling.   

 

De inledande litteratursökningarna utfördes utifrån syftet att undersöka hur individer 

med homosexuell läggning upplever sjuksköterskans bemötande inom hälso- och 

sjukvården. Eftersom detta resulterade i få träffar valde författarna att modifiera syftet 

till att handla om vårdpersonalens bemötande, vilket kan vara en svaghet då kunskapen 

kring området utgörs av all vårdpersonal och kan skilja sig åt mellan olika 

yrkeskategorier. För författarna hade det varit önskvärt att endast undersöka hur 

sjuksköterskan bemöter individer med olika sexuella läggningar eftersom det är den 

yrkestitel författarna eftersträvar att få. Samtidigt kan det vara en styrka då bemötandet 

från all vårdpersonal i vårdkedjan återspeglas.  

 
6.3.1 Databaserad sökning  

Författarna avsatte ordentligt med tid inför datainsamlingen. Detta utgjorde en styrka 

eftersom det tar tid att lära sig genomföra systematiska litteratursökningar. Tillräckligt 

med tid kan även bidra till att litteratursökningen blir mer grundlig vilket är ytterligare 

en kvalité vilket ökar litteraturstudiens styrka, giltighet och trovärdighet.  

 

På grund av att författarna efter den inledande litteratursökningen inte fick så många 

relevanta träffar, bokades genomgång med bibliotekarie. Under denna genomgång fick 

författarna hjälp med användbara sökord. Olika ämnesord, fritextord och 

sökkombinationer provades. De valda ämnesorden från litteratursökningen med 

bibliotekarien var de ord vilka gav flest relevanta träffar. Författarna anser att det är en 

styrka att de konsulterat en bibliotekarie för att få hjälp med datainsamlingen och val av 

relevanta sökord.  En möjlig svaghet i datainsamlingen kan ha varit att främst ämnesord 

använts i litteratursökningarna eftersom inte alla ämnesord blir kodade omgående 

(Axelsson, 2012). Relevanta artiklar kan alltså ha missats i datainsamlingen, kanske 

främst i databasen PsycINFO där enbart ämnesord använts. 

 

En svaghet i litteratursökningen i databasen PubMed kan ha varit att författarna använt 

för omfattande fritextsökningar och ämnesord. Detta kan ha lett till att antalet artiklar 

blev för stort varpå författarna inte gick vidare med sökningen utan valde att utföra nya 

sökningar och på detta sätt kan eventuella relevanta artiklar missats.  
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Det kan även ha utgjort en styrka vilket ökar giltigheten av litteraturstudien då många 

och olika ämnesord samt kombinationer provats då detta kan ha givit en bredd i 

datainsamlingen.  

 

Det går inte alltid med säkerhet att avgöra om förförståelsen är satt inom parantes vilket 

kan ha lett till att författarna blivit låsta i sitt tänkande angående sökprocessen. 

Exempelvis vid val av söktermer är det möjligt att andra relevanta sökord samt 

sökkombinationer kunde valts. Författarna kan ha begränsats av att de relativt snabbt 

hittade en för litteraturstudien väl fungerande sökstrategier eftersom det kan ha medfört 

att andra relevanta sökord och kombinationer missats. En diskussion fördes mellan 

författarna angående att litteratursökningar skulle kunnat utföras i andra databaser, 

vilket hade kunnat ge andra infallsvinklar och annat resultat. Trots att datainsamlingen 

innehåller vissa svagheter bedömde författarna materialet som tillräckligt för att gå 

vidare till ett urval.  

 

En publiceringsperiod på tio år valdes då en femårig publiceringsperiod inte gav 

tillräckligt mycket relevant resultat för litteraturstudiens syfte. Författarna ansåg att en 

publiceringsperiod på mer än tio år inte var relevant eftersom det riskerade att 

forskningen blivit för gammal och därmed tappat vetenskaplig relevans. Det finns en del 

forskning från början av 2000-talet vilken kunde varit relevant utifrån litteraturstudiens 

syfte. Det begränsade utbudet av nyare forskning kan bero på ett något mer 

accepterande samhälle för individer med homosexuell läggning på grund av bland annat 

diskrimineringslagstiftning. Ett annat scenario skulle kunna vara att debatten vridits mot 

andra ”nyare” sexualiteter som queer och transsexualitet. Därför anser författarna att 

forskningstreden kring individer med homosexuell läggnings upplevelse av bemötandet 

har avstannat.  

 

Eftersom originalartikeln av Röndahl et al., (2006) publicerades i november 2006 

bedömde författarna att denna kunde inkluderas eftersom tidsskillnaden enbart handlar 

om en månad. Då inga artiklar inkluderats från 2017 sträcker sig fortfarande 

publiceringsperioden för de inkluderade artiklarna enbart över tio år.  
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För att styrka giltigheten, tillförlitligheten och överförbarheten i litteraturstudien menar 

Kristiensson (2014) att datainsamlingen bör vara väl skildrad så att en oberoende 

individ ska kunna genomföra sökningen med samma resultat. Detta anser författarna är 

möjligt utifrån denna litteraturstudie.  

 

6.4 Kvalitetsgranskning  

För att säkerställa artiklarna kvalitet ansåg författarna att ja och nej frågor var bäst 

lämpade för att undvika eget tyckande under granskningsfasen. Detta ger inget utrymme 

för tveksamheter och förförståelsen sätts lättare inom parentes, vilket också upplevs 

utgöra en styrka för litteraturstudien. Oavsett fördelarna med poängsystem anser 

författarna i efterhand att kvalitetsgranskningsmallarna var svåra att använda. 

Exempelvis kan höga poäng uppnås även om artikelns resultat inte bidrog med väsentlig 

information till litteraturstudien. Detta eftersom granskningsmallarnas fokus är kvalitén 

av artiklarnas forskningsprocess.  

 

Författarna ansåg etiskt godkännande eller resonemang var av vikt för att kunna säkra 

studiens kvalitet. För att säkerställa att de inkluderade artiklarna inte utförts på ett 

oetiskt sätt och mot någons vilja lades en sådan fråga till i de bearbetade 

granskningsmallarna. I processen med kvalitetsgranskningarna upptäckte författarna 

under trianguleringen att fråga nummer åtta i den kvantitativa granskningsmallen samt 

fråga nummer nio i den kvalitativa granskningsmallen, vilken är lika i de båda mallarna, 

tolkades olika av författarna vilket ledde till en justering av frågan. Hade inte detta 

upptäckts av författarna hade det kunnat leda till en svaghet eftersom relevanta artiklar 

eventuellt hade exkluderats samt då det hade kunnat ha påverkat litteraturstudiens 

resultat.  

 

Triangulering innebär att forskarna granskar samma fenomen var för sig för att upptäcka 

eventuella brister vilket styrker resultaten och förbättrar studien (Forsberg & 

Wengström, 2016b). Triangulering har använts vid urvalet av de inkluderade artiklarna. 

I och med detta har författarna läst och kvalitetsgranskat samtliga artiklar oberoende av 

varandra vilket utgör en styrka och ökar tillförlitligheten i litteraturstudien. Om 

författarna valt att inte använda sig av triangulering hade risken funnits att fler relevanta 

artiklar inkluderats eller exkluderats på grund av möjligheten att författarna påverkat 

varandra vid granskningen.  
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Under triangulering av Fish och Bewley (2010) konstaterade författarna att de utfört 

olika kvalitetsgranskningar då olika tolkningar gjorts på grund av att mixed method 

hade använts i studien. Oavsett detta hade båda författarna bedömt artikeln vara av 

medelkvalitet, därav har den inkluderats i litteraturstudien. Detta kan utgöra en svaghet 

eftersom författarna inte använt sig av en speciell granskningsmall utformad för artiklar 

konstruerad utifrån en mixed method då detta eventuellt skulle kunna gett en annan 

bedömning av artikel kvalitén. I studien utförd av Utamsingh et al. (2016) erbjöds 

informanterna ersättning för sitt deltagande. Författarna ansåg att detta skulle kunna ha 

påverkat studiens resultat och trovärdighet eftersom det kan ha orsakat att individer 

deltagit på grund av ersättningen snarare än för att bidra till forskning samt påverkats av 

att ha fått ersättning. Oavsett detta gjorde författarna bedömningen att studien skulle 

inkluderas i litteraturstudien då den bedömdes vara av hög kvalitet och svara väl an mot 

syftet.   

 

6.5 Analys 
Författarna valde att översätta de använda meningsenheterna för att minimera de 

språkliga missförstånden och vid eventuella svårigheter med ord användes en 

vedertagen översättningsmotor. En svaghet kan vara att författarna översatte 

meningsenheterna under ett så tidigt skede att viktig information gick förlorad.  

Detta kan även ses som en styrka för litteraturstudien eftersom det svenska språket är 

författarnas modersmål vilket gör det lättare att förstå och tolka. Författarna anser att 

fler missförstånd kunde ha uppstått i denna litteraturstudie om meningsenheterna inte 

översatts i ett så tidigt skede.  

 

Genom att utföra en väl beskriven analysprocess eftersträvas och styrks överförbarheten 

av resultatet. Analysprocessen påbörjades annorlunda än vad den induktiva ansatsen 

förespråkar vilket ledde till att författarna vid ett senare skede i processen upplevde 

svårigheter då meningsenheterna skulle tolkas och kodas. Detta eftersom författarna 

från början utgick ifrån flertalet förutbestämda huvudkategorier vilka framträtt. När 

författarna insåg misstaget påbörjades arbete med att kondensera meningsenheterna 

samt koda dessa. En svaghet i denna litteraturstudie har varit att författarna inte från 

början förstod den induktiva ansatsen fullt ut vilket lett till mer jobb och en längre 

process. En styrka i analysprocessen är att resultaten från de inkluderade studien har 

bearbetats och omarbetats då författarna rört sig mellan helhet, delar och ny helhet flera 
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gånger. Detta anser författarna stärker verifierbarheten och tillförlitligheten i 

litteraturstudien.  

 

När de kvantitativa artiklarna omvandlades till text är författarna medvetna om att det 

kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. Under processen med kodning av de 

kondenserade meningsenheterna konstaterade författarna att en kod var missvisande 

vilket resulterade i att den omarbetades till ett mer heltäckande kod.  

 

Till en början hade författarna bristfällig kunskap angående hur en systematisk 

litteraturstudie genomförs. Under processens gång har kunskapen ökats genom de 

kontinuerliga försöken att fördjupa sig i relevant litteratur, utveckla nya sökstrategier 

samt genom regelbundna diskussioner sinsemellan, med handledare samt bibliotekarie. 

Vilket författarna anser utgör en styrka för litteraturstudiens kvalité. 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden  
Inom vetenskapen är god etik en viktig aspekt. Ett etiskt godkännande är därför 

eftersträvansvärt (Forsberg & Wengström, 2016c; Gustafsson et al., 2004). Olika 

länders lagstiftningar skiljer sig åt angående etiska kommittéer och godkännanden. 

Författarna anser att i de inkluderade studierna har det varit ett tillräckligt starkt etiskt 

resonemang där flera perspektiv har belysts vilket stärker trovärdigheten kring att 

avsikten inte varit att orsaka skada vilket anses tillräckligt för att artikeln ska inkluderas 

i litteraturstudien.  

 

De inkluderade artiklarna har valts utifrån relevansen för litteraturstudiens syfte och inte 

för att stödja författarnas personliga åsikter. På samma sätt har inte enbart artiklar vilka 

lyfter fram det negativa inom bemötandet från hälso- och sjukvården inkluderats. Även 

artiklar vilka belyser utvecklingen inom området har inkluderats vilket ökar 

tillförlitligheten. Författarna har även ansträngt sig till sitt yttersta för att inte förvränga 

eller misstolka artiklarna utan har försökt att återspegla de ursprungliga resultatet i 

artiklarna vilken verifierbarhet innebär.  

 

Inför litteraturstudien diskuterades den gemensamma förförståelsen att individer med 

homosexuell läggning kan tänkas bli annorlunda behandlade inom hälso- och 

sjukvården på grund av sin sexuella läggning. Detta gjordes också kontinuerligt under 

arbetets gång för att objektivitet i processen skulle uppnås.  
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Författarna har eftersträvat att sätta förförståelsen inom parentes. Dock går det inte att 

säga med säkerhet att författarna lyckats sätta förförståelsen inom parentes fullt ut vilket 

skulle kunna påverka resultat. För att undvika att förförståelsen påverkar 

litteraturstudiens resultat har författarna kontinuerligt rört sig mellan textmassa och de 

personliga förförståelserna. Denna process ökar trovärdigheten att förförståelsen inte har 

fått för stort utrymme och ökar möjligheten att denna satts inom parentes.  

 

7 Resultatdiskussion  
Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur individer med homosexuell läggning 

upplever vårdpersonalens bemötande. Analysen resulterade i en huvudkategorier med 

fem underkategorier. Huvudkategorin är Upplevelsen av bemötandet inom hälso- och 

sjukvården. Med underkategorierna: Heteronormativitietn inom hälso- och sjukvården 

påverkar upplevelsen av bemötandet, Bemötandet leder till en känsla av utanförskap 

hos individer med homosexuell läggning, Individer med homosexuell läggning upplever 

diskriminering, Individer med homosexuell läggning upplever att bemötandet kan 

förbättras och Bemötandet inom hälso- och sjukvården har förbättrats. 

 

7.1 Upplevelsen av bemötandet inom hälso- och sjukvården 

Litteraturstudiens resultat visar att hälso- och sjukvården formas av den heteronormativa 

kulturen i samhället. Individer med homosexuell läggning upplever att bemötandet är 

präglat av hur omfattande vårdpersonalens heteronormativitet är samt vårdpersonalens 

homofobiska åsikter. Även bristande kommunikation och information till individer med 

homosexuell läggning är ett vanligt förekommande problem. Vårdpersonalen behöver 

ha relevant kunskap för att kunna bemöta den unika individen med homosexuell 

läggning samt för att kunna ge vård. Förmågan att uppmärksamma den unika individen 

har betydelse för individens helhetsupplevelse av hälso- och sjukvården. Resultatet 

styrks av Irwin (2007) som beskriver hur heteronormativiteten inom hälso- och 

sjukvården påverkar hur individen upplever bemötandet samt kvalitén på vården. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att bemötandet har betydelse för individens 

livsvärld vilken inte går att åtskilja från individen. All vård vilken vårdpersonalen utför 

bör grundas i den humanistiska människosynen och inte enbart på individens uppvisade 

fysiska hälsotillstånd (Birkler, 2010b). Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 1§) 

ska alla individer bemötas och behandlas likvärdig oavsett sexuell läggning. Författarna 

anser att en individs sexuella läggning egentligen borde vara oväsentlig för bemötandet 
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och kvalitén på vården. Vårdpersonalens förmåga att se och möta en individ och hens 

livsvärld ska utgå från en humanistisk människosyn (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017) samt utifrån ett öppet sinne där den individen benämner vara familj inte bör 

ifrågasättas utan respekteras (Irwin, 2007). Enligt Birkler (2010) är det först när 

vårdpersonalen vågar samtala med individen och inte enbart iakttar hen som den 

verkliga förståelsen kan utvecklas eller uppnås och genom detta kan vårdpersonalen 

uppmärksamma individens livsvärld och egentliga behov. Vidare skriver Birkler (2010) 

att genom att vårdpersonalen inbjuder individen till att aktivt medverka i vården leder 

det till att vårdpersonalen får lättare att ta hänsyn till individens livsvärld.  

 

Vidare visar litteraturstudiens resultat på önskvärda förbättringar för att bemötandet ska 

präglas av respekt. Till exempel neutral kommunikation, blanketter och information, att 

vårdpersonalen inkluderar den samkönade partnern samt ökad utbildning för 

vårdpersonalen. Ökat behov av utbildning finns eftersom individen har rätt att få 

relevant information då bristande kunskaper leder till felinformation. Individer med 

homosexuell läggning har rätt att få svar på sina frågor oavsett sexuell läggning, men 

bristande kunskap hos vårdpersonalen kan leda till att frågorna inte tas på allvar. 

Röndahl et al., (2004) styrker att ökad utbildning behövs för att förbättra upplevelsen av 

bemötandet individer med homosexuell läggning upplever inom hälso- och sjukvården. 

Irwin (2007) understryker vikten av att vårdpersonalen inkluderar den samkönade 

partnern i planeringen och vården samt att information till individerna anpassas efter 

den unika individen och hens behov. Kings (2015) studie bekräftar att information, 

broschyrer och kommunikation inom hälso- och sjukvården riktar sig till heterosexuella 

individ varför individer med homosexuell läggning upplever en icke individanpassad 

vård. En icke individanpassad hälso- och sjukvård leder till att individens livsvärld 

hamnar i skymundan (Dahlberg & Segesten, 2010) och till en upplevelse av att 

diskrimineras på grund av sin sexuella läggning (Irwin, 2007).  För att individer med 

homosexuell läggning ska uppleva ett gott bemötande krävs förståelse för 

homosexualitet och sexualitetens betydelse för individen och dennes livsvärld. Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att ett vårdvetenskapligt vårdande utgår från en förståelse 

för individens livsvärld där det inte är möjligt att skilja individen från denna värld. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att ett vårdande bör utgå från livsvärlden.  
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Författarna till denna litteraturstudie anser att vårdpersonalen vanligen utgår från den 

heteronormativa kulturen i sina beslut vilket leder till minskad lyhördhet för individen 

och hens livsvärld. Gedda (2006) menar att effekten av detta blir att vården på sikt blir 

av sämre kvalitet på grund av vårdpersonalens bristande lyhördhet och känslighet för 

individens situation. Irwin (2007) beskriver att individer med homosexuell läggning inte 

vill ha särskilda rättigheter, de vill enbart ha lika rättigheter likt individer med 

heterosexuell läggning.  

 

Litteraturstudiens resultat visar vidare att individer med homosexuell läggning möter en 

homofobisk hälso- och sjukvård där diskriminering och utanförskap blir en konsekvens 

i detta bemötande. Ett mer neutralt förhållnings- och kommunikationssätt är därför 

eftersträvansvärt. Irwin (2007) bekräftar att vårdpersonalens heteronormativa 

förhållningssätt leder till diskriminering och utanförskap. För att motverka detta 

behöver vårdpersonalen mer och fördjupade kunskaper angående olika sexuella 

läggningar (Johnson & Nemeth, 2014). Enligt de mänskliga rättigheterna har alla rätt att 

känna sig trygga inom hälso- och sjukvården (Mänskliga rättigheter, 2017) och enligt 

svensk lag får diskriminering inte förekomma (SFS, 2008:567, 1 §; SFS, 2008:567, 4 §). 

För att kunna ge ett gott bemötande och god vård behöver vårdpersonalen klara av att se 

individen och hens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Slutligen visar litteraturstudiens resultat att vårdpersonal många gånger är omedvetna 

om att deras bemötande mot individer med homosexuell läggning är heteronormativ, 

homofobiskt och diskriminerande. Individer med homosexuell läggning anser att 

vårdpersonalens kön och ålder har betydelse för vårdpersonalens bemötande. 

Bemötandet gentemot individen grundar sig vanligen i den personliga förförståelsen 

kring homosexualitet. Förförståelse kan ha sin grund i olika religiösa åsikter. Dunjić-

Kostić et al. (2012) menar att män generellt verkar ha ett mer negativt bemötande 

gentemot individer med homosexuell läggning jämfört med vad kvinnor har och att 

äldre vårdpersonal är mindre accepterande gentemot individer med homosexuell 

läggning. Författarna anser att det är ett mycket oacceptabelt och oprofessionellt 

beteende att vårdpersonalens personliga åsikter får utrymme på arbetsplatsen eftersom 

dessa inte har någon plats inom hälso- och sjukvårdens eller vårdpersonalens 

profession. Vidare anser författarna att vårdpersonalens förmåga att se och möta en 

individs livsvärld kan påverkas av den personliga förförståelsen och åsikterna kring 
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homosexualitet. Detta resonemang styrks av Holm (2000) som beskriver att ett 

professionellt förhållningssätt hos vårdpersonalen innebär att de personliga åsikterna 

och känslorna lämnas därhän för att kunna ge individen bästa tänkbara vård. Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att för att kunna möta den unika individen på ett objektivt 

och professionellt sätt krävs att sjuksköterskan samt övrig vårdpersonal reflekterar över 

och medvetandegör personliga åsikter och tar hänsyn till individens livsvärld i sitt 

bemötande och vårdande.  

 

8 Slutsats  
Litteraturstudien visar att bemötandet individer med homosexuell läggning upplever 

inom hälso- och sjukvården är heteronormativ, homofobisk samt att vårdpersonalen har 

betydande kunskapsbrister. Det bemötande vårdpersonalen har gentemot den 

homosexuella individen påverkar individens livsvärld. Detta leder till konsekvenser för 

individens upplevelse av att få vara den unika individ hen är.  

 

9 Kliniska implikationer  
Denna litteraturstudie kan bidra till en ökad medvetenhet om hur individer med 

homosexuell läggning bemöts inom hälso- och sjukvården. Vårdpersonal ser inte själva 

att deras bemötande av individer med homosexuell läggning utgör ett problem. Det går 

inte att uppmärksamma ett ökat utbildningsbehov när vårdpersonal och beslutsfattare 

inte själva ser något problem samt inte är medvetna om de brister forskningen visar på. 

Individer med homosexuell läggning önskar få mer neutral information, homogena 

stödgrupper och vård på likvärdiga villkor där de blir accepterade och respekterade 

oavsett sexuell läggning. Detta är förändringar vilka är möjliga att förändra lokalt 

exempelvis på den enskilda vårdavdelningen. Genom att skriftlig information och 

broschyrer är utformade könsneutral med neutrala frågor angående exempelvis partner 

istället för make/fru. Ytterligare en förändring kan vara att vårdpersonalen arbetar för att 

stöd- och föräldragrupper har mer neutral information och utbildningar. Eller genom att 

individer med homosexuell läggning får erbjudande eller hjälp att hitta grupper 

innefattande individer med samma sexuella läggning.  
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10 Förslag till fortsatt forskning  
Författarna anser att forskning utgörande av homogena grupper av individer med 

homosexuell läggnings upplevelse av bemötande vore av vikt för att få en mer 

rättvisande bild för individernas upplevelser. Den påträffade datan i sökningen till denna 

litteraturstudie bestod oftast av heterogena grupper. Det kan medföra att artiklarna inte 

återspeglar den homogena gruppens upplevelse. För att kunna fastställa effekter och 

skillnader av införandet av mer neutral information, broschyrer och formulär skulle 

forskning med kvantitativ ansats vara både intressant och relevant. Vidare vore det 

givande med forskning vilken undersöker huruvida ökad utbildning inom olika 

sexualiteter skulle förbättra upplevelsen av bemötandet. 
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Irland. 

Is being gay bad for your health 

and wellbeing? Cultural issues 

affecting gay men accessing 

and using health services in the 

Republic of Ireland. / Journal of 

Research in Nursing. 

Studien syftade till att 

undersöka hur 

homosexuella mäns 

erfarenhet av hälso- 

och sjukvården i Irland 

ser ut ur ett kulturellt 

perspektiv.

Kvalitativ, utförd med 

intervjuer och 

frågeformulär med 20 

homosexuella män i 

åldrarna 24 - 60 år. 

Resultatet visar att 

sjukvården är starkt 

influerad av kulturella 

faktorer vilken hälsan hos 

informanterna. 

Hög

3 Fish, J. & Bewley, S. 

(2010). England.

Using human rights-based 

approaches to conceptualise 

lesbian and bisexual women's 

health inequalties. / Health and 

Social Care in the Community. 

Studien syftar till att 

belysa lesbiska och 

bisexuella kvinnors 

mänskliga rättigheter 

vad gäller hälsa.

Mixmetod, utförd med 

kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa frågeformulär 

med 5909 kvinnliga 

respondenter. 

Resultatet visar att 

jämställdhet och icke-

diskriminering är 

grundstenar för att hälsa 

ska uppnås. 

Medel

4 Fish, J. & Williamson, I. 

(2016). England.

Exploring lesbian, gay and 

bisexual patients’ accounts of 

their experiences of cancer 

care in the UK. / European 

Journal of Cancer Care. 

Syftet var att se över 

den nuvarande 

cancervården för 

homosexuella och 

deras informations-

behov. 

Kvalitativ, djupgående 

intervjuer med 15 

homosexuella informanter. 

Resultatet visar att 

sjukvårdens information 

utgår från en 

heteronormativ kultur, 

vilket leder till att Individer 

med homosexuelläggning 

undviker att uppge sin 

sexuellaläggning.

Hög

5 Hirsch, O., Löltgen, K. 

& Becker, A. (2016). 

Tyskland.

Lesbian womens’ access to 

healthcare,

experiences with and 

expectations towards

GPs in German primary care. / 

BMC Family Practice.

Syftar till att beskrivs 

homosexuella kvinnors 

erfarenheter och 

tillgång till hälso- och 

sjukvård. 

Kvantitativ, utförd med 

frågeformulär på 766 

respondenter från 18 års 

ålder.

Resultatet visar att det 

finns behov av ökad 

kunskap och medvetenhet 

angående individer med 

olika sexuellaläggningar 

och  deras specifika 

hälsoproblem. Detta för att 

individerna ska våga 

berätta om sin 

sexuellatillhörighet. 

Medel

6 Katz, A. (2009). 

Canada.

Gay and Lesbian Patients With 

Cancer. /Oncology Nursing 

Forum.

Syftet var att beskriva 

erfarenheter av cancer 

hos homosexuella 

individer.

Kvalitativ ansats med 

beskrivande analys med 7 

homosexuella individer i 

ålder 31-69 år.

Resultatet visar att flertalet 

informanter inte upplever 

diskriminering och 

särbehandling inom 

cancervården på grund av 

sin sexuella läggning. Men 

det finns en ökad 

efterfrågan av stödgrupper 

för individer med 

homosexuell läggning. 

Hög
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Nr Författare/ År / Land Titel/Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet

7 McAndrew, S., & 

Warne, T. (2010). 

England. 

Coming out to talk about 

suicide: Gay men and 

suicidality. / International 

Journal of Mental Health 

Nursing. 

Undersöka 

självmordsbenägenhete

n hos unga 

homosexuella män. 

Kvalitativ ansats. 

Intervjuer har genomförts 

med fyra informanter i 

åldrarna 35-41 år. 

Studien visar att 

homosexualitet i ett 

hetronormt samhälle bidrar 

till känslan av att inte leva 

upp till samhällets 

förväntningar vilket leder 

till en ökad 

självmordsbenägenheten 

Hög

8 Röndahl, G. (2009).  

Sverige.

Lesbians’ and gay men’s 

narratives about attitudes in 

nursing. / Nordic College of 

Caring Science.

Studiens syfte var att 

beskriva homosexuella 

patienter och deras 

partners upplevelser av 

attityder inom 

sjukvården. 

Kvalitativ, utförd med 

semistrukturerade 

intervjuer med 27 

informanter i åldrarna 23 - 

65 år. 

Resultatet visar att de 

flesta informanterna tyckte 

att vårdpersonalen var 

vänlig och tillmötesgående 

men att det fortfarande 

behövs en ökad kunskap 

kring olika sexulaiteter. 

Hög

9 Röndahl, G,. Bruhner, 

E. & Lindhe, J. ( 2009). 

Sverige.

Heteronormative 

communication with lesbian 

families in

antenatal care, childbirth and 

postnatal care. /Journal

of Advanced Nursing. 

Syftet var att beskriva 

lesbiska föräldrars 

upplevelse av mödra-, 

barn- och förlossnings-

vården. 

Kvalitativ ansats, utförd 

med intervjuer av 10 

lesbiska kvinnor i åldrarna 

30 - 46 år. 

Resultatet visar att de 

flesta av informanterna 

hade positiva erfarenheter 

av barn- och 

förlossningsvården. Dock 

efterfrågar de ökad 

kunskap angående 

homosexuellt föräldraskap 

och mer neutral 

kommunikation och 

information.

Hög

10 Röndahl, G,. Innala, S. 

& Carlsson, M. (2006). 

Sverige.

Heterosexual assumptions in 

verbal and non-verbal 

communication in nursin. 

/Journal of Advanced Nursing.

Syftet var att beskriva 

homosexuella patienter 

och deras partner 

erfarenheter av 

omvårdnad i 

sjukvården. 

Kvalitativ, utförde med 

intervjuer med 27 

informanter i åldrarna 23 - 

65 år. 

Resultatet visar att 

heterosexuella normer 

kommunicerade 

omedvetet av 

vårdpersonal och bidrar till 

ambivalenta attityder samt 

känslor av osäkerhet som 

hindrar kommunikationen 

och lätt leder till 

Hög

11 Utamsingh, P. D., 

Richman, L. S., Martin, 

J. L., Lattanner, M. R., 

& Chaikind, J. R. 

(2016). England

Heteronormativity and 

practitioner–patient

interaction. / HEALTH 

COMMUNICATION.

Undersöka hur 

hetrogen 

kommunikation 

påverkar deltagarnas 

vilja att uppge relevant 

information till 

sjukvården och hur de 

upplever förtroendet 

för läkaren.

Kvantitativ, utförd med 

frågeformulär på 133 

respondenter i åldrarna 

18 - 75 år.

Resultatet visar att 

vårdpersonal behöver 

ökad kunskap och 

utbildning angående 

homosexualitet samt 

neutral kommunikation för 

att öka förtroendet 

gentemot sjukvården. 

Medel

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsmallar 
 

Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativ ansats 

 

1. Finns studiens syfte beskrivet?   Ja  Nej 

2. Finns en väl beskriven metod?    Ja  Nej 

3. Är designen relevant för studiens syfte?   Ja  Nej  

4. Finns inklusionskriterier beskrivna?   Ja  Nej 

5. Finns exklusionskriterier beskrivna?    Ja  Nej 

6. Framgår det tydligt vilken urvalsmetod som använts?  Ja Nej 

7. Är urvalsgruppen beskriven?   Ja  Nej 

8. Beskrivs hur/var/när kontaktades urvalsgruppen?  Ja  Nej  

9. Är det en lämplig urvalsgrupp?    Ja Nej  

10. Beskrivs datainsamlingens metod?    Ja  Nej 

11. Beskrivs studiens analysmetod?     Ja Nej 

12. Finns studiens resultat beskrivna?   Ja  Nej 

13. Framgår teman och kategorier i studien?  Ja  Nej 

14. Är studiens resultat trovärdigt?    Ja  Nej 

15. Är studiens resultat pålitligt (forskarens trovärdighet)?  Ja  Nej 

16. Diskuteras eventuell metodologiska brister risk för bias?  Ja  Nej 

17. Har studien etiskt godkännande/resonemang?  Ja  Nej 

 

 Inkluderas studien?     Ja  Nej  

 

Kvalitetsgränser: 

Ja= 1 poäng / Nej= 0poäng 

Max 17 poäng 

Hög kvalitet: 14–17 poäng 

Medel kvalitet: 9–13 poäng 

Låg kvalitet: 0–8 poäng 

 

För original se, Forsberg och Wengström, 2016 

 

 

 



  
 

IV 

Kvalitetsgranskningsmall för kvantitativ ansats 

 

1. Finns studiens syfte beskrivet?   Ja  Nej 

2. Finns frågeställningarna beskrivna?    Ja  Nej 

3. Är designen relevant för studiens syfte?   Ja  Nej 

4. Finns inklusionskriterier?    Ja  Nej 

5. Finns exklusionskriterier?    Ja  Nej  

6. Finns beskrivning av hur urvalet gjorts?   Ja  Nej  

7. Tydliggörs studiens deltagarantal?     Ja  Nej  

8. Är det en lämplig urvalsgrupp?    Ja  Nej  

9. Beskrivs mätmetoderna?    Ja  Nej  

10. Beräknas reabiliteten?    Ja  Nej  

11. Diskuteras validiteten?    Ja  Nej  

12. Finns eventuell bortfallsanalys?    Ja  Nej  

13. Kan bortfallet accepteras?    Ja  Nej 

14. Beskrivs studiens analysmetod?    Ja  Nej  

15. Finns studiens resultat beskrivna?    Ja Nej 

16. Är resultatet generaliserbart till populationen?   Ja  Nej 

17. Har studien etiskt godkännande/resonemang?   Ja Nej 

 

 Inkluderas studien?     Ja  Nej 

 

 

Kvalitetsgränser: 

Max 17 poäng 

Ja= 1 poäng / Nej= 0 poäng 

Hög kvalitet: 14–17 poäng 

Medel kvalitet: 9–13 poäng 

Låg kvalitet: 0–8 poäng 

 

För original se, Forsberg och Wengström, 2016 

 


