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SAMMANFATTNING 
Homosexuellas upplevelse av vårdgivares bemötande i vården kan innebära både ett lidande 

och välbefinnande utifrån den vårdande relationen. Syftet med studien var att beskriva 

homosexuellas upplevelser av vårdgivares bemötande i vården. Metoden var en kvalitativ 

litteraturstudie av sex vetenskapliga studier, dessa har analyserats enligt kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visade att det fanns både vårdande och icke vårdande upplevelser av 

bemötandet i vården, dock dominerar det icke vårdande bemötandet. Vårdtagare har upplevt ett 

gott bemötande där vården har överträffat deras förväntningar och en god vårdrelation har 

skapats. Flera vårdtagare har blivit utsatta för kränkning samt nekade till vård, vilket resulterade 

i ett vårdlidande som påverkade vårdrelationen negativt. För att förbättra vårdrelationen krävs 

det att vårdgivare har kunskap om denna minoritetsgrupp. Det krävs också ett aktivt ledarskap 

som uppmärksammar vårdgivares brister och försöker att leda till ett bättre vårdande, som 

vidare ger vård på lika villkor. Studiens resultat kan tillämpas i olika vårdsammanhang.      
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DEFINITIONER  

 
Heteronorm innebär att heterosexualitet är det enda normala, alla andra sexuella läggningar är 

onormala. Heteronorm innebär att det endast förväntas vara heterosexuella individer i samhället 

(Nationalencyklopedin, 2009).  
 

Heterosexism innebär diskriminering eller fördomar mot homosexuella av heterosexuella 

individer. Heterosexism är jämförbart med sexism och rasism. En heterosexist är därmed en 

individ som förnekar homosexuella som individer, deras förhållande, identitet samt deras 

beteende (Herek & Berill, 1992). 

 

Homofobi är en persons rädsla för homosexualitet och/eller rädsla för homosexuella människor. 

Homofobi är även samhällets rädsla eller intolerans mot homosexualitet (Nationalencyklopedin, 

2009). 
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INLEDNING 
 

Att vara homosexuell och begreppet i sig har alltid varit förknippat med starka känslor och 

upplevelser. Detta föranleder också homosexuellas utsatthet i samhället. Forskningen visar att 

denna grupp individer är utsatta för handlingar av diskriminerande natur, något de flesta kan 

känna igen sig i. svensk lag förtäljer att alla individer ska behandlas likvärdigt. Från och med år 

2009 tillåts även kyrkliga vigslar av homosexuella, något som poängterar kulturens vilja att 

stävja diskriminering av gruppen. Detta har säkerligen också bidragit till en alltmer allmän 

acceptans av homosexuella i relation till förr. Tvetydigheten mellan diskriminering och 

successiv kulturell acceptans gav upphov till tankar om hur homosexuella vårdtagare upplever 

bemötandet i vården. Detta förstärks då en vän på grund av sin homosexualitet blivit 

diskriminerad i vårdsammanhang.    
 

 

BAKGRUND 
  

Homosexualitet har under årens lopp debatterats intensivt. Idag lever fler öppet i ett samkönat 

förhållande och homosexualitet är nu mer accepterat än tidigare. I Jahren-Kristoffersen, Nortvedt 

& Skaug (2005) skriver Gamnes (2005 s. 56-58) att begreppet homosexualitet innebär att det 

finns en sexuell och känslomässig tillhörighet med en person av samma kön. Homo är grekiska 

och betyder enhetlig. Många studier har gjorts i ämnet kring varför en individ är homosexuell, 

ingen har dock kunnat förklara dess mekanismer. Forskningen diskuterar kring miljö och 

biologiskt medförda faktorer varför en individ är homosexuell. Det som kommit fram genom 

vetenskap är att en homosexuell läggning befästs redan under första året som människa .  

 

 

Historia 
För att förstå homosexuellas utsatthet genom tiden diskuteras deras historia. Denna historia 

börjar enligt Månsson och Hilte (1990 s. 21.) redan före Kristi födelse där homosexuella 

handlingar ansågs som syndigt av de kristna anhängarna. Under samma tid i den grekiska 

kulturen ansågs homosexualitet som något vackert om det handlade om gosskärlek, samliv 

mellan vuxen man och ung pojke. Grekerna ansåg att detta gynnade den unga pojkens personliga 

och själsliga utveckling. Andra homosexuella handlingar ansågs dock som onaturliga  

 

Kristendomen stämplade de homosexuella handlingarna som brott mot naturen och de som inte 

följde lagen fick straff som tortyr, kastrering, halshuggning eller brändes på bål. Det var först i 

början av 1800-talet som dödstraffet började avskaffas. Homosexualitet inom medicinen ansågs 

vid samma tidpunkt som något onaturligt och även i andra sammanhang som något 
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sjukdomsframkallande. I slutet på 1800-talet menade flera sexologer och läkare att tillståndet 

som homosexuell var något patologiskt. I början av 1900-talet började psykologer att definiera 

homosexualitet som en psykisk störning och de började således behandlas för detta. De tidigare 

kristna lagarna kom i samband med detta i skymundan (Månsson & Hilte, 1990 s. 21-23). Att två 

individer av samma kön har sex räknades år 1944 inte längre som en kriminell handling, utan 

som en sjukdom.  Individerna vistades på mentalsjukhus tills de ansågs friska. Homosexualitet 

sågs i Sverige som en mental rubbning fram till år 1979 (RFSL, 2009). I slutet av 1900-talet 

utmanades synen på homosexualitet genom bland annat demonstrationer i USA där 

homosexuella inte längre ville dölja sin homosexualitet. Även i Sverige började fler svenskar 

öppet visa sin homosexualitet, men många levde fortfarande i det gömda ofta med rädsla och 

egna fördomar (Månsson & Hilte, 1990 s. 21-23). 

 

I Jahren-Kristoffersen et al skriver Gamnes (2005 s. 57-58) att Sverige, Danmark och Norge var 

de första länderna som införde partnerskapslagen år 1995. Trots det finns fortfarande många 

homosexuella som har svårt att vara öppna med sin sexuella läggning eftersom de möts av 

bristande förståelse och avvisande attityder.  

 

 

Lagar som styr vården 

Eftersom homosexuella tidigare blivit utsatta för ett diskriminerande bemötande såsom 

utanförskap i samhället är det av vikt att vårdgivare beaktar detta och hjälper alla individer till 

god vård. Lagarna styr vårdgivares arbete och när de inte följs finns risk för ett negativt 

bemötande mot homosexuella, detta genom att de inte bemöts med respekt eller inte får samma 

vård som andra individer. När dessa lagar inte följs och homosexuella blir diskriminerade kan till 

och med straffet bli fängelse. 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings (2007) International Council of Nurses etiska kod för 

sjuksköterskor är sjuksköterskans främsta uppgift att ge god vård till alla individer, vid varje 

möte. Individers olikheter såsom värderingar, sedvänjor och tro ska respekteras. Sjuksköterskan 

ska uppmärksamma mänskliga rättigheter, rättvisa, jämlikhet och solidaritet i yrkesutövandet. I 

yrket ingår även ansvaret att i största möjliga utsträckning hjälpa grupper som har det svårt till 

god hälsa. Sjuksköterskan ska genom gott bemötande och uppträdande bidra till yrkets anseende 

vilket i sin tur ökar allmänhetens förtroende för sjuksköterskan.  

 

Enligt SFS:s (1982:763) mål, ska hälso- och sjukvård avse en god hälsa och vård på lika villkor 

för alla individer. Vård ska ges med respekt för alla individers lika värde och för den enskilda 

individens värdighet. Hos vårdpersonal ska en holistisk människosyn ligga till grund för att 

vården ska kunna ta hänsyn till olika behov hos patienterna. För att skapa en god miljö för 

patienter och hälso- sjukvårdspersonal ska goda kontakter mellan dessa främjas. SFS (2001:453) 
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menar att verksamheten ska ha respekt för människans självbestämmande och integritet. Lagen 

främjar även människans sociala trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor.  

 

Diskrimineringslag (SFS, 2008:567) har som ändamål att motverka diskriminering och främja 

rättigheter för alla individer trots sexuell läggning. Diskriminering kan betyda att en individ 

behandlas sämre än en annan. Diskriminering kan också ske genom indirekt diskriminering, 

vilket innebär att bestämmelser som ses neutrala, kan uppfattas som diskriminerande. Enligt 

lagen får instruktioner eller order att diskriminera en individ inte förekomma. Det kan även 

finnas trakasserier mot en annan individ och dess sexuella läggning vilket kan leda till kränkning 

av individens värdighet. Diskriminering är förbjuden i samband med hälso- och sjukvård och 

annan medicinsk verksamhet, förutom vad gällande ålder vid viss behandling. Arbetsgivaren och 

arbetstagaren ska vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen och 

arbeta för lika rättigheter. Enligt Brottsbalken (SFS, 1962:700) 16:9 kan en arbetsgivare eller 

arbetstagare som diskriminerat någon på grund av sexuell läggning dömas för olaga 

diskriminering vilket innebär böter eller fängelse i upp till högst ett år. 

 

 

Tidigare studier 

Tidigare studier som belyser relationen mellan homosexuella och vårdgivare diskuterar 

bemötande och dess relevans för vården. Attityder påverkar vårdgivares sätt att bemöta 

homosexuella och likaså homosexuellas upplevelse av detta bemötande. 

 

Enligt Yarbrought (2003 s.129-144) ses det att homofobi tydligt finns i samhället. I studien 

framkommer det att homosexuella som visar sin homosexualitet öppet har i vissa fall blivit 

misshandlade och retade. De individer som har fått ett dåligt bemötande och blivit dåligt 

behandlade har mått psykiskt dåligt. Vidare har somliga individer som blivit intervjuade valt att 

inte gå ut med sexualitet i en tidig ålder, på grund av rädsla för andras åsikter eller handlingar. 

En del homosexuella som medverkat i studien upplevde ett gott bemötande av andra individer 

samt upplevde acceptans av andra i processen att komma ut som homosexuell. 

 

Enligt studien av Hinchliff, Gott och Galena (2004 s. 345-353) kan homosexuell läggning vara 

ett hinder för att allmäntjänstgörande läkare ska diskutera sexuella frågor med patienterna. 

Närmare hälften av alla läkare i studien tyckte att homosexualitet var obehagligt, vilket var 

relaterat till läkarnas åsikter gentemot homosexuella. Anledningen till dessa åsikter var okunskap 

om homosexualitet, detta kunde bero på bristande erfarenhet av homosexuella individer både 

medicinskt och socialt. Denna svårighet var också relaterad till bristande kunskap om 

homosexuellas livsstil och till läkarnas egna förutfattade meningar om homosexuella. Studien 

visade också att det fanns en risk att homosexuella kunde känna utanförskap i mötet med 

vårdgivaren och att de blev åsidosatta på grund av sin sexuella läggning. En minoritet av 

deltagarna yttrade negativa åsikter om homosexualitet och uttryckte stereotypa åsikter om 
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homosexuella. Andra deltagare menade att relationen mellan patient och läkare blev bättre när 

läkarna fick större erfarenhet av att möta homosexuella patienter. Med större kunskap om 

homosexualitet minskade förutfattade meningar och nolltoleransen för diskriminering av 

homosexuella ökade på kliniken (Hinchliff et al. 2004 s. 345-353). 

 

I studien av Wilton och Kaufmann (2001) beskriver de homosexuella vårdtagarna att de tvekade 

om huruvida de skulle berätta för vårdgivaren om sin homosexualitet eller inte. Av de som 

berättade blev vissa homosexuella bemötta med acceptans medan en del vårdgivare såg en chans 

att berätta vad de ansåg om homosexuellt föräldraskap. Dessa vårdgivare uttryckte besvikelse 

och ansåg att heterosexuellt föräldraskap var det enda rätta. Andra vårdgivare vägrade att 

bestämma möte med det homosexuella paret. Vid det tillfälle när paret berättade om sin 

homosexualitet upplevde vissa att partnern blev exkluderad eller mindre betydande i 

vårdsammanhanget. Det fanns dock vissa par som hade positiva erfarenheter av vårdgivare där 

partnern fick vara delaktig samt fick stöd av vårdgivare. Många av deltagarna förstod att 

vårdgivare tidigare inte hade mött lesbiska föräldrar och ansåg att de behövde information om 

det homosexuella förhållandet. Dessa lesbiska mödrar gav ut information för att öka deras 

kunskaper och därmed erfarenheter. Den del av graviditeten som homosexuella upplevde mest 

negativ var mötet med föräldragrupperna. Många mödrar tyckte att dessa grupper var väldigt 

heterosexuellt uppbyggda samt att de inte fick vara en del av gemenskapen. Förlossningen var 

den del av processen som betydligt fler homosexuella var nöjda med eftersom de upplevde 

vårdande och ödmjukt bemötande. De som inte hade positiva erfarenheter av förlossningen 

beskriver att vårdgivare förnekat partnern, inte visat respekt samt tydligt uttryck homofobi. 

  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

För att homosexuella ska få en bra upplevelse av vårdgivares bemötande krävs det en god 

vårdrelation som bygger på att vårdtagaren kan känna tillit och trygghet. I en bra vårdrelation 

kan vårdtagaren ta del av den homosexuelles livsvärld. Homosexuellas såsom andra individers 

livsvärld bygger på individuella erfarenheter. Genom att studera homosexuellas upplevelser kan 

vi ta del av deras livsvärld som kan innefatta både lidande och välbefinnande. 

 

 

Vårdrelation 

I relationer mellan individer sker ett ständigt utbyte av känslor, erfarenheter och andra tankar. Av 

denna anledning bör relationen vårdgivare och vårdtagare emellan ses som en viktig del av 

vårdandet. För att uppnå en god vård är relationen mellan vårdgivare och vårdtagare en viktig 

faktor. I vårdrelationen har vårdgivaren alltid makt på grund av yrkeskunnandet. Det är av vikt 

att makten inte används i negativ anda utan att vårdgivaren hela tiden har ett reflekterande 
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förhållningssätt. Relationen kan inte tvingas fram utan det krävs att både vårdgivare och 

vårdtagare bjuder in och även att vårdgivaren är 100% närvarande. Vårdgivaren får inte via sitt 

bemötande kränka vårdtagaren utan ska försöka skapa trygghet och tillit. Att mötas i en 

vårdrelation innefattar beröring fysiskt samt psykiskt. När en relation skapas uppstår det en 

ömsesidig beröring (Wiklund, 2003 s. 155-161).  

 

Vårdrelation är den relation där vårdtagaren ska få utrymme för att uttrycka sina aktuella begär, 

behov, önskningar, problem och lidande. Vårdrelationen bygger på ömsesidighet som 

kännetecknas av ett professionellt engagemang. Vårdgivaren ska inte få ut något för egen 

vinning (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003 s. 46-48). Vårdaren måste 

finnas där för patienten och förstå, ta emot och bära patientens upplevelse (Wiklund, 2003 s. 

155-161).  

 

 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg et al. (2003 s. 24-28) är livsvärlden den levda värld individen ständigt är och 

lever i, den är subjektiv och kan aldrig uppfattas av någon annan, om inte individen tillåter det. 

Allt som händer och har hänt upplevs individuellt för varje individ och skapar dess livsvärld. I 

individers livsberättelser kan andra ta del av vissa delar av individens livsvärld. I varje individs 

livsvärld innefattas hälsa, lidande och välbefinnande. Varje upplevd erfarenhet är unik, individer 

kan uppleva samma situation men ändå finns det oändliga variationer på samma upplevelse. 

Livsvärlden består av vardagligheter, upplevelser och erfarenheter som bara den enskilde 

individen uppfattar. 

 

 

Lidande och välbefinnande 

Enligt Dahlberg et al. (2003 s. 32) är lidandet en del av varje individ och likaså hälsa. När 

lidandet på något sätt drabbar individen påverkas hela människan. Detta kan förklaras genom att 

människan inte är en kropp och en själ utan själen är ett med kroppen, att människan är en helhet 

och inte separata delar.  

 

Lidande består inte enbart av symtomen utan även en inre process. Lidandet kan bero på hot, 

kränkning, eller att individen förlorar en del av sig själv. Smärta väcker frågor kring lidandets 

mening som får individen att reflektera över sin existens. Lidande och hälsa utelämnar inte 

varandra, utan är i en ständig process där individen kan utvecklas och skapas (Wiklund, 2003 s. 

96-100). För att individer ska känna välbefinnande krävs det att individer någon gång har känt ett 

lidande och vågar ta del av lidandet. För att välbefinnandet ska existera måste lidandet erkännas 

och individen måste acceptera att det finns. Lidande och välbefinnande är en gemensam process 

vilket alla individer någon gång har upplevt. Välbefinnande är en del av individens livsvärld och 

är en känsla som är individuell och därmed en unik subjektiv känsla. Det är av vikt att 
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vårdpersonal beaktar patienters lidande och välbefinnande. För att kunna ta del av livsvärlden 

och därmed få en uppfattning av individens lidande och välbefinnande krävs det ett aktivt 

lyssnade (Dahlberg et al., 2003 s.38-39). 

 

Enligt Wiklund (2003 s. 104-108) är vårdlidandet en negativ effekt av vård och behandling eller 

brister inom sjukvården. Vårdlidandet kan vara upplevelser av brist på kontroll eller kränkning. 

Det blir ett ökat vårdlidande om det finns brister i vården och dess genomförande. Finns dessa 

brister kan det nuvarande tillståndet hos vårdtagaren ha förvärrats och vården har inte varit 

fullgod. Vårdtagaren kan genom detta uppleva brist på kontroll samt kan känna sig kränkt. 

Vårdgivaren har stora möjligheter att påverka och eliminera ett vårdlidande. Detta kan ske 

genom att vårdgivaren reflekterar över vårdandet och inte betrakta vårdtagaren utifrån egna 

värderingar. Möta alla patienter på lika villkor och ge alla vårdtagare samma förutsättningar, är 

grundstenar inom sjukvården. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Historiskt sett har homosexuella blivit diskriminerade i samhället under lång tid och har setts 

som psykiskt sjuka och kriminella (Månsson & Hilte, 1990). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) är det en förutsättning för att arbeta i vården att se människans lika värde och 

bemöta alla på lika villkor. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2002) ska alla individer 

ha rätt till god vård. Wilton och Kaufmann (2001) beskriver i sitt resultat upplevelser som inte 

stämmer överens med vad den etiska koden säger. I deras studie förekommer negativt bemötande 

trots att homosexualitet blivit alltmer accepterat i vården. I enlighet med den etiska koden och 

tidigare forskning finns det vårdgivare som inte följer dessa lagar och regler, utan bemöter 

homosexuella på ett diskriminerande sätt. Genom en fördjupning av homosexuellas upplevelser 

av vårdgivares bemötande i vården kan en djupare förståelse skapas för homosexuellas livsvärld.  

 

 

SYFTE 
 

Att beskriva homosexuellas upplevelser av vårdgivares bemötande i vården. 

 

METOD 
 

Vetenskapsteoretisk grund 
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Studien är baserad på kvalitativ forskning som enligt Polit, Beck och Hungler (2006 s. 263) 

innebär att forskningen grundas på data av individers upplevelser och levda erfarenheter. För att 

besvara studiens syfte har en litteraturstudie används som granskas utifrån en kvalitativ ansats. 

En litteraturstudie består av kunskap som redan finns, vilken sedan fördjupas och sammanfattas i 

en ny studie (Polit et al. 2006 s. 185). Valet att studera tidigare studier har använts på grund av 

att det finns tidigare forskning inom området. En litteraturstudie har använts för att ta reda på vad 

som redan studerats, vilka metoder och teoretiska utgångspunkter som redan använts. Genom en 

litteraturstudie skapades en större förståelse av ett begränsat område (Friberg, 2006 s. 115.) 

 

 

Urval 

Vid genomförandet av studien har vetenskapliga artiklar använts. De databaser som har använts 

är Cinahl, Google Scholar, SveMed +, Psyk Info, Elin samt PubMed. Nursing, Nursing care, 

relationship, experience, perceptions, health care, caregivers, sexuality homosexuality, 

homosexuality female, homosexuality male, homosexual male, homosexual female, qualitative  är 

de sökord som har nyttjas. För att få ett tillförlitligt perspektiv på studien och som motsvarar 

syftet har 15 artiklar valts ut. Databassökning som har gjorts redovisas i bilaga (1). 

 

Enligt Friberg (2006 s.119) kan artiklarna inkluderas, behållas för fortsatt analys eller exkluderas 

vilket betyder att vissa studier har valts bort. De inklusionskriterierna som använts var att 

samtliga deltagare i studierna var över 18 år eftersom studien inte är inriktad mot barns 

upplevelser. Artiklarna ska ha genomgått granskning av etisk kommitté. På grund av reducerad 

tid har artiklar valts som funnits i fulltext samt att sammanfattningen har svarat på studiens syfte. 

Det är av vikt att beakta artikelns publiceringsår, vilket har gjorts. Den tidsperiod som valdes var 

från år 2000 och framåt på grund av att synen på homosexualitet har förändrats. Genom 

inriktning på forskning från detta publiceringsår blev det ett nutida perspektiv på resultatet.   

 

 

Datainsamling 

Data har samlats in genom artikelsökning i olika databaser.  Databaserna som använts är Cinahl, 

Google Scholar, SveMed +, Psyk Info, Elin samt PubMed eftersom de är inriktade på medicin 

och omvårdnad. Cinahl är en bred databas där många av artiklarna är funna, dock finns inte alla i 

fulltext. Google Scholar har använts för att söka artiklar i fulltext när det inte funnits på andra 

databaser. SveMed + hade inte ett brett utbud av artiklar men dock fanns det två som svarade på 

syftet. Vid användning av sökorden care och homosexual fanns inga träffar. Databasen Psyk Info 

och Elin gav få träffar varav ingen svarade på syftet. Sökorden homosexual, attitude samt care 

gav inga träffar. Vid ett brett sökresultat har sökningarna koncentrerats till fler sökord under 

samma sökning. Viktigt var att artiklarna var vetenskapliga vilket bekräftas genom Ulrichs 

Periodicals (2009). Fem av de utvalda artiklarna var bekräftat vetenskapligt godkända genom 

Ulrichs Periodicals (2009). Tidskriften där den sjätte artikeln av Dibley (2009) var publicerad 
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fanns inte i Ulrichs Periodicals. Dock innehöll artikeln kriterier för en vetenskaplig kvalitet. När 

tillräckligt många tillförlitliga artiklar hittades som motsvarade syftet på studien har de studerats 

och analyserats för att vidare användas i studien. 

 

 

Kvalitetsbedömning  

För kvalitetsgranskning användes Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006 s. 156-157, 94-96) 

kvalitativa protokoll för kvalitetsbedömning. I den kvalitativa bedömningen har 

problemformulering, patientkarakteristika, kontext, etiskt resonemang, urval, metod, giltighet, 

kommunicerbarhet samt huvudfynd granskats. Protokollet gav möjligheten att poängsätta 

artiklarna då en fråga gav en poäng, 14 poäng totalt. Poängen räknades ut i procent varav 0-69% 

var av dålig kvalitet, 70-79% var medel 80-100% var bra kvalitet. Sex artiklar valdes till att ingå 

i studien och nio som inte godkändes uteslöts, se bilaga (2). Fem av de sex artiklar som valdes ut 

var av bra kvalitet, en var övre medel (79 %) det vill säga att den nästan kvalificerades till en bra 

artikel. 

 

 

Dataanalys 

Data har analyserats för att besvara studiens syfte. En manifest innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004 s. 106.) har använts, vilket innebär att det uppenbara innehållet i texten har 

klarlagts. Ingen egen tolkning av texten har gjorts. Metod användes på grund av att vi ville få en 

djupare kunskap om homosexuellas upplevelser av vårdgivares bemötande i vården. Analysen 

har genomförts genom att studiens material har gått från helhet till delar till en ny helhet. Detta 

eftersom studiernas texter har lästs igenom var för sig upprepande gånger och meningsbärande 

enheter valdes ut d.v.s. meningar från texter som svarar på studiens syfte och har samma 

styrande mening. Dessa meningsbärande enheter har vi sedan diskuterat och jämfört för att 

studera om texten uppfattats lika. De meningsbärande enheterna har översatts till svenska för att 

se exakt om de stämmer överens med syftet. De meningsbärande enheterna har efter detta 

kondenserats vilket innebär att texten koncentreras till en mindre enhet, men kvaliteten på 

meningen bibehålls. Texten innehåller efter kondensering det mest relevanta.  När kondensering 

var fullgod gjordes kodning. Kodning innebär att innehållet i den kondenserade enheten beskrivs 

med ett eller några koncentrerade ord. Kodningsorden placerades sedan under flera 

underkategorier och vidare kunde kategorier urskiljas, som var relevanta utifrån syftet. Utifrån 

underkategorier och kategorier sågs ett gemensamt tema. Denna kategorisering är kärnan i den 

kvalitativa innehållsanalysen. Kodorden har inte placerats under fler än en kategori. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Nästan alla 

informanter beskrev 

flera vårdsituationer 

där heteronormativa 

antaganden 

uttrycktes av 

personalen. 

Heteronormativ

a antagande 

uttrycktes av 

personalen 

Hetero-norm Oreflekterande 

bemötande 

Icke-vårdande 

möte 

En mödravårds-

teams medlem 

vägrade att ge dem 

vård på grund av att 

kvinnorna var 

lesbiska. 

Vägrades vård 

på grund av 

homosexualitet. 

Oprof-

essionellt 

handlingssätt 

Oprofessionellt 

bemötande 

Icke-vårdande 

möte 

Patienterna beskrev 

de flesta av 

sjuksköterskorna så 

respektfulla, 

toleranta eller 

neutrala som 

patienterna 

förväntade sig. 

Sjuksköterskor 

var respektfulla, 

toleranta eller 

neutrala enligt 

patienterna. 

Prof-essionellt 

bemöt-ande 

Professionellt 

bemötande 

Vårdande möte 

 

Studien har genomförts gemensamt samt under forskningsprocessen har en diskussion förts om 

innehållet. Databassökningen genomfördes tillsammans. Studierna som skulle ingå i analysen 

lästes individuellt för att sedan diskuteras. De meningsbärande enheterna valdes ut separat för att 

sedan jämföras och fatta beslut om dess relevans för studien. Resultat, diskussion och övriga 

delar i studien har skrivits tillsammans. Vid utförandet av litteraturstudien har ansvaret delats av 

båda författarna.  

 

 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen bör följas vid en litteraturstudie. Vid genomförandet av en studie där 

människor exponeras krävs informerat samtycke. Detta innebär att deltagaren får information om 

att individen har rätt att avsäga sitt deltagande och att god information angående studien ges. 

Detta måste uppmärksammas vid en litteraturstudie genom att författarna av de artiklar som 

ingått i analysen har gett deltagarna information. När deltagaren inte kan ge medgivande till 

studien krävs det att anhörig eller god man tar ställning. Medverkan i studien ska vara frivillig 
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och den medverkandes identitet måste skyddas. (World Medical Association Declaration of 

Helsinki, 2008). 

 

De artiklar som valdes ut till studien har blivit godkända av etisk kommitté och kan förväntas ha 

god etisk kvalitet. Eftersom studien har grundats på artiklar med engelskt språk har texterna 

noggrant översatts, ofta med hjälp av ordbok. Ingen text har blivit plagierad till uppsatsen. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) får egna värderingar och tolkningar inte ses i resultatet, vilket 

har beaktats.  

 

 

RESULTAT 
 

Analysen av materialet resulterade i två huvudkategorier; vårdande möte samt icke vårdande 

möte. Under kategorin vårdande möte kunde två underkategorier urskiljas: professionellt 

bemötande samt öppenhet gentemot homosexualitet. I kategorin icke vårdande möte har tre 

underkategorier framkommit: oprofessionellt bemötande, oreflekterat bemötande samt bristande 

kunskap. 

 

 

Vårdande möte 

Professionellt bemötande 

I studien av Dibley (2009) skrivs det hur vårdtagare fått erfara en vårdgivare med ett gott 

bemötande och som givit dem stöd. Vårdtagarna i studien var två kvinnor som upplevt en svår 

tid, vilket vårdgivaren beaktat och vidare uppmärksammat att de behövde få vara tillsammans 

med sitt nyfödda barn. Vårdtagarna upplevde denna gärning som något speciellt och visade stor 

tacksamhet. Genom att vårdgivaren lät vårdtagarna vara tillsammans som en familj fick de en 

god upplevelse av vården och den första tiden efter förlossningen. Enligt Katz (2009) studie 

uppträdde vårdgivare mer neutralt och accepterande än överdrivet positivt i mötet med 

vårdtagaren, vilket de ansåg vara bättre. Studien visar också att diskriminering av homosexuella 

inte fanns i denna studie utan alla blir accepterade för vilka de är.  

 

Enligt Dahl Spidsberg (2007) hade vårdgivare ett välkomnande bemötande samt visade vänlighet 

och ett tillmötesgående beteende mot vårdtagarna och anhöriga. Vårdtagare upplevde att 

vårdgivaren bemötte alla på lika villkor och mötena var positiva och vårdande med de bästa 

avsikterna. Enligt Röndahl (2009) tyckte även dessa vårdtagare att vårdgivarna var respektfulla, 

toleranta eller neutrala i det vårdande mötet. ”The patients described most of the nursing staff as 

just as respectful, tolerant or neural as they expected.” (Röndahl 2009 s. 148). Vidare var 

vårdgivare oftast artiga och öppna. Studien visar också att det var unga kvinnliga vårdgivare som 

bemötte vårdtagarna med störst respekt och vänlighet. 
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Öppenhet gentemot homosexualitet 

Vårdtagare i studien av Katz (2009) upplever att det krävs att vårdgivaren undviker nedlåtande 

kommentarer och förolämpningar för att skapa en god miljö. Vissa vårdtagare upplevde att 

vårdgivare visade respekt för homosexuella relationer och hade ett öppet synsätt och därmed 

skapade ett vårdande möte. Vårdtagare ansåg också att vårdgivare inte var stressade utan gav 

dem det stöd de behövde. Enligt Dahl Spidsberg (2007) var vårdgivarna positiva till vårdtagarna 

och ville hålla sig uppdaterade i sin kunskap om homosexuella. Vårdtagarna upplevde att de inte 

behövde besvara irriterande frågor och ett icke dömande från vårdgivaren vilket fick de att känna 

sig säkra och trygga. Flera av vårdgivarna visade en självsäkerhet och öppenhet mot 

homosexuella vårdtagare. De homosexuella vårdtagarna beskrev att med mer erfarenhet av 

homosexualitet i vården ökade även självsäkerheten hos vårdgivarna och en vård på lika villkor 

kunde ges. 

 

 

Icke vårdande möte 

Oprofessionellt bemötande 

I studien av Dibley (2009) berättade ett homosexuellt par att de vägrats vård på grund av att de 

var homosexuella. Ett annat par berättade att de blev förbjudna att närvara när stödgrupper 

samlades samt att de inte fick tillgång till den information de behövde för vården. De 

homosexuella vårdtagarna upplevde att de inte fick det psykiska stöd de hade behövt under 

vårdtiden. Vårdtagarna i studien hade överlagt om de skulle avslöja sin sexuella identitet eller 

hålla den för sig själv. Genom att berätta accepterade de en risk att bli utsatta för homofobi, 

avvisande och sämre vård, än om de inte hade berättat.  Dahl Spidsberg (2007) skriver att 

vårdgivarna har brist på vård och respekt, vilket också homosexuella vårdtagare upplevde som 

förolämpning. ”Not all meetings were described as good. Lack of care, as well as respect, was 

demonstrated by the healthcare providers violating physical and emotional borders in insulting 

ways.” (Dahl Spidsberg, 2007 s. 482) Studie beskriver också att homosexuella vårdtagare 

upplever att vårdgivare är rädda för att prata om homosexualitet och att detta inte var något som 

diskuterades. Samma studie visade att flera vårdgivare var osäkra och kände oro över att vårda 

homosexuella. 

 

Vissa vårdtagare beskriver vårdgivare som var hårdhänta och som inte visade någon respekt i 

samband med undersökning. Läkare hade till och med nekat vårdtagarna stöd, när de fått reda på 

att vårdtagarna var homosexuella och försökte att bli gravida (Dahl Spidsberg, 2007). Detta är 

något som också bekräftas i Röndahl (2009) och Dibley (2009) där vissa vårdgivare distanserade 

sig samt var avvisande gentemot homosexuella vårdtagare. Röndahl (2009) skriver att detta kan 

enligt vårdtagare ha berott på osäkerhet för det som anses ovanligt i samhället.  

 

Flera lesbiska vårdtagare beskrev förolämpande behandling där de tvingades göra graviditetstest 

även om de levde i ett samkönat förhållande. Detta upplevde de homosexuella vårdtagarna som 
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extremt förolämpande och de kände att vårdpersonalen förnekade den homosexuella livsstilen 

(Röndahl et al. 2006). Enligt Harding (2007) upplevde homosexuella negativa attityder i vården. 

Vårdgivare har framfört nedvärderande kommentarer som indirekt tydde på homofobi och 

kränkning mot homosexuella.  ” we don´t want more of that sort here” (Harding, 2007, s. 640 ) 

Vårdtagare har  också uttryckt att de inte har något emot homosexuella så länge de har distans till 

dem (Harding 2007). I Dahl Spidsbergs (2007) studie beskrev homosexuella vårdtagare att de 

själva och deras homosexualitet var som ett objekt för vårdpersonals attityder. De upplevde detta 

som intrång i privatlivet när homosexualiteten blev objektet för vården istället för symtomen de 

sökte för. 

 

Flera av vårdtagarna som både varit patient och anhörig partner, upplevde att det sistnämnda 

varit värst eftersom vårdgivaren ignorerat och exkluderat dem ur vården. Vårdpersonalen 

accepterade inte den homosexuella relationen utan föredrog att prata med vårdtagarens föräldrar 

istället för med vårdtagarens partner. Partnern till den homosexuella vårdtagaren upplevde även 

vårdpersonalen som fientliga på grund av heteronormen. Ambivalenta känslor som avsky och 

ilska kan ha inverkat på ett sätt som genererade ett icke vårdande gentemot partnern. Känslor 

som skuld och skam inverkade socialt gentemot vårdtagaren (Röndahl, Innala & Karlsson, 

2006). Homosexuella vårdtagares anhöriga har i många fall haft svårt att kommunicera med 

vårdgivare och känt sig åsidosatta. Vårdgivare har valt att utesluta dem genom att inte låta den 

anhöriga medverka i kommunikationen med vårdtagaren (Röndahl, 2009). ”… I wasn´t seen as 

an „accepted‟ relative. Everyone wrinkled their nose and wondered what I was doing there.” 

(Röndahl 2009 s. 149) 

 

Oreflekterat bemötande 

I studien av Röndahl et al. (2006) upplevde vårdtagare att vårdgivarna uttryckte heteronormativa 

antaganden. Vårdgivarna tog för givet att alla var heterosexuella utan reflektion över något 

annat. Denna åsikt styrks även i studien av Dibley (2009).  Enligt Röndahl et al. (2006) mötte 

denna heteronorm vårdtagarna redan i väntrummet och i andra gemensamma lokaler där 

broschyrer och böcker endast uttryckte heteronormen. Vårdgivarens frågor var också ställda 

utifrån det heterosexuella perspektivet. I mötet med vården mötte de homosexuella vårdtagarna 

heteronormen överallt, både verbalt och icke verbalt. “They take for granted that I‟ m 

hetersosexual until I say that I‟m not, and then everything comes to a halt. It‟s typical of the 

healthcare system- it‟s a very old- fashioned way to look at it, I think.” (Röndahl et al. 2006, s. 

377). 

 

Enligt Röndahl (2009) kan oprofessionellt bemötande förekomma utan att vårdgivare varit 

medvetna om att de behandlat en vårdtagare negativt. Enligt studien av Röndahl, Innala & 

Carlsson (2006) upplever homosexuella vårdtagare att känslor som osäkerhet och rädsla hos 

vårdgivaren kan leda till dubbla budskap i kommunikationen. Detta kan bli en omedveten 

kommunikation av heteronormen i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare. ” Most nursing staff 
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probably do not harbour negative attitudes towards gay persons and are unaware that their 

attitudes convey a sense of dislike.” (Röndahl, 2009, s. 150). Vårdtagarna upplevde att 

vårdpersonalen inte var medvetna om att de fick homosexuella vårdtagare att känna skam över 

sin homosexualitet. Vårdtagarna trodde att heterosexuella individer var rädda att förödmjuka de 

homosexuella genom att använda fel ord, detta resulterade i bristfällig kommunikation. Detta 

inträffade för att vårdgivare antog att alla vårdtagare var heterosexuella och ställde 

heterosexuella frågor som om de var gifta istället för om de hade partner. Vissa av vårdtagarna 

beskrev också en förvåning från vårdpersonalen, när de berättade att de hade en samkönad 

sambo. Vårdpersonalen hade i vissa fall även upprepat frågan för att få ett annat svar. Flera av 

vårdtagarna trodde att de flesta missförstånd berodde på språket som användes. Detta skapade 

också osäkerhet hos både vårdpersonal och vårdtagare (Röndahl et al. 2006). 

 

Bristande kunskap 

I studien av Dibley (2009) är rädsla för homosexuella baserad på okunskap och homofobi.  

Homofobi ses lokalt, nationellt och internationellt. Enligt Harding 2009) finns homofobi och är 

ett problem för många individer, denna sorts diskriminering förekommer i olika former och 

påverkar individen negativt samt skapar problem som att individerna inte vågar vara sig själva. 

Dibley (2009) skriver att homosexuella upplever att homofobi ses i vården genom att 

vårdpersonal nekar vård och undviker kontakt med homosexuella. Homofobi och okunskap drivs 

av bristen på förståelse för homosexualitet. Vissa vårdtagare upplevde undvikandet av kontakt 

med dem som oavsiktlig homofobi. I studien av Röndahl (2009) känner homosexuella vårdtagare 

att det är de äldre vårdgivarna som inte finner intresse av homosexuella vårdtagarna och vill 

heller inte lära sig om deras livsstil för att kunna ge en bättre vård. Enligt Harding (2007) och 

Röndahl (2009) upplever homosexuella vårdtagare att vårdgivare inte har förståelse och kunskap 

om homosexuellas sätt att leva, vilket leder till dålig vård och omvårdnad. 

 

Enligt Dahl Spidsbergs (2007) studie ansåg homosexuella vårdtagare att vårdpersonal inte var 

säkra på att de accepterade idén om homosexuellt föräldraskap. Liknande åsikter har skrivits i 

Katz (2009), där heterosexuella vårdgivare har förutfattade meningar angående homosexuella, 

vilket skapar barriärer i vården. Röndahl (2009) menar att homosexuella beskriver att somliga 

vårdgivare anser att homosexualitet är något onormalt och sjukligt. Dibley (2009) skriver att 

vårdpersonal trodde att homosexualitet endast handlade om sexuella handlingar. Flera av 

vårdgivarna trodde att homosexuella vårdtagare skulle stöta på dem samt försöka att förföra dem, 

vilket skapade en barriär mellan vårdgivare och vårdtagare. I studien av Dahl Spidsberg (2007) 

beskriver vårdtagarna att vårdsituationen hade blivit lättare om vårdgivarna hade uttryckt sin 

osäkerhet angående homosexualitet. Genom detta hade barriären släppt och vårdgivare och 

vårdtagare kunde reflektera över fördomarna och okunskapen som tydligt ses i vården.  
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DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att beskriva homosexuellas upplevelser av vårdgivares bemötande i 

vården. Studien var en kvalitativ litteraturstudie. Analysen av materialet har baserats på 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Resultatet av analysen presenterades i två 

huvudkategorier; vårdande möte samt icke vårdande möte. Under kategorin vårdande möte ses 

två underkategorier: professionellt bemötande samt öppenhet gentemot homosexualitet. I 

kategorin icke vårdande möte kunde tre underkategorier urskiljas: oprofessionellt bemötande, 

oreflekterande bemötande samt bristande kunskap. Resultatet visar att vårdgivare i vissa fall har 

utfört en professionell vård och behandlar alla vårdtagare på lika villkor. Respekt, öppenhet och 

acceptans ses i vårdandet. Det finns även negativa upplevelser av vården där diskriminering, 

homofobi och heterosexism förekommer. Ett oreflekterat bemötande och brist på kunskap i 

ämnet är något som homosexuella vårdtagare upplevde.  

 

 

Metoddiskussion 

Det finns inga speciella regler för hur kvalitativ data ska analyseras och summeras, eftersom 

kvalitativ data är beskrivande till skillnad mot kvantitativ forskning, där forskningen ofta 

beskrivs i tabeller. Genom kvalitativ forskning baseras data på individernas upplevelser och 

levda erfarenheter (Polit et al. 2006). En litteraturstudie med kvalitativ ansats har använts för att 

besvara syftet. En litteraturstudie har använts för att göra en sammanfattning av det som redan 

studerats. Syftet med studien hade kunnat besvaras med intervjuer, dock fanns det för lite tid, 

ekonomiska möjligheter samt att gruppen som skulle studeras var svåråtkomlig. Genom att göra 

en litteraturstudie fanns det tillgång till fler av homosexuells upplevelser, än om en egen 

intervjustudie skulle ha genomförts. Det stora antalet upplevelser är en styrka i studien.  Vid ett 

genomförande av intervjustudie hade resultatet möjligtvis inte blivit lika brett som vid en 

litteraturstudie på grund av fler antal deltagare, därmed hade trovärdigheten av resultatet 

minskat. De vetenskapliga artiklarna som valts ut var av kvalitativ ansats. Genom kvalitativa 

studier kan en större och djupare förståelse utvinnas angående de homosexuellas upplevelser av 

vårdgivares bemötande i vården.  

 

De databaser som använts var tillgängliga på Växjö Universitets bibliotek samt var inriktade på 

vård och omsorg. Begränsningarna av databaser minskar tillförlitligheten på grund av att vi inte 

kunde ta del av all forskning som fanns i ämnet, detta är en svaghet i studien. Tillförlitligheten 

ökade dock eftersom databaserna var inriktade på det aktuella intresseområdet. 

Databassökningen begränsades till artiklar som fanns i fulltext på grund av begränsad tid. Det 

begränsade antalet studier i litteraturstudien kan ha påverkat och minskat trovärdigheten. 

Studierna skulle vara skrivna på svenska eller engelska eftersom andra språkkunskaper var 

bristfälliga. Dessa faktorer kan ha påverkat resultatet trovärdighet negativt. Eftersom författarna 

till studien har goda kunskaper i engelska kan en djupare förståelse av innehållet uppnås. 
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Texterna har översatts från engelska till svenska vilket kan trots goda kunskaper i engelska ha 

bidragit till att texterna har blivit felaktigt översatta. Vilket i sin tur leder till att studiens 

trovärdighet blivit sämre. Den engelska texten har i vissa svåra fall översatts med lexikon vilket 

gjort att innebörden av texten blivit förstådd. 

 

Styrkorna i studien var inklusions och exklusionskriterierna där ett avgränsat område som svarat 

på syftet leder till ökad trovärdighet. Deltagarna i studierna skulle vara över 18 år eftersom vår 

studie inte inriktades på barn. Svagheten i detta är att studien inte innehåller alla åldersgruppers 

perspektiv. Flera studier som svarat på syftet har valts bort eftersom studierna var gjorda innan år 

2000. Detta medförde att resultatet blivit mer trovärdigt eftersom studien bygger på ny forskning. 

Synen på homosexuella har förändrats genom åren därför var det av vikt att ta del av den nyare 

forskningen. Studierna som ingick i analysen skulle vara etiskt granskade för att de medverkande 

skulle bli rätt etiskt behandlade under forskningsprocessen. Svagheten i detta kan vara att 

relevant innehåll för studien har fått väljas bort på grund av ett icke etiskt resonemang. Däremot 

var inte de forskningarna relevanta för studien eftersom ett etiskt resonemang var grundläggande 

till vår studie.  

 

De sex artiklar som valdes ut var av god kvalitet genom kvalitetsgranskaningen som gjordes 

enligt mallen av Willman et al. (2006), vilket tyder på hög tillförlitlighet. Eftersom studierna var 

genomförda i olika länder kan detta ha givit ett bredare perspektiv på hur homosexuella upplever 

vården vilket ökar trovärdigheten.  

 

De sex studier som valdes ut till litteraturstudien besvarade det formulerade syftet. Analys 

processen enligt Graneheim och Lundman (2004 s. 106-110) har noggrant följts. 

Analysmodellen har varit lätt att följa vilket gör resultatet mer trovärdigt. Dataanalysen 

genomfördes genom att artiklarna lästes var för sig, upprepade gånger. Meningsbärande enheter 

valdes ut ur sida för sida och diskuterades till samstämmighet. Eftersom studien utförts av två 

personer och texten har blivit granskad utifrån två olika forskares perspektiv har tillförlitligheten 

ökat i resultatet. Eftersom samstämmigheten var hög har de granskade studiernas innehåll 

troligen uppfattats korrekt och därmed ökad tillförlitlighet, vilket är en styrka i studien. Strävan i 

analysprocessen har varit att inta en kritisk hållning men våra personliga åsikter och värderingar 

kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet negativt och därmed en svaghet i studien. Eftersom nya 

resultat har framkommit under analysprocessen har inte datamättnad uppnåtts, detta på grund av 

litteraturstudiens begränsade antal artiklar som har minskat trovärdigheten i studien. Vissa delar 

av resultatet har upprepats och har därför uppnått datamättnad vilket är en styrka i studien.  

 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att homosexuella blivit bra samt dåligt bemötta. De som fick ett bra 

bemötande kände sig accepterade för sin homosexualitet och ansåg även att de fått stöd i 
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vårdandet, vilket resulterade i ett välbefinnande. De har också blivit bemötta på lika villkor och 

det fanns en öppenhet hos vårdgivarna som resulterar i en god vård. Detta styrks enligt studien 

av Neville och Henrickson (2005) där flera homosexuella upplevde att vårdgivares attityder 

påverkade deras vård på ett positivt sätt. De upplevde också att homosexualiteten inte påverkade 

vårdgivares attityder. Vi anser att om vårdgivare har ett gott professionellt förhållningssätt 

hjälper detta homosexuella till välbefinnande och en bra upplevelse av vården. Vilket leder till 

att de inte behöver känna rädsla för att söka vård. Detta kan i förlängningen innebära att sjukdom 

upptäcks tidigare vilket kan öka hälsotillståndet hos denna grupp både fysiskt och psykiskt.  

 

Resultatet visar att det var unga kvinnliga vårdgivare som bemötte homosexuella med störst 

respekt och vänlighet. Detta positiva bemötande som framkommit i studien kan bero på 

generationsbytet i vården. Tidigare utbildningar har inte innefattat ett mångkulturellt lärande och 

synsätt. Nyutexaminerade sjuksköterskor ska ha en uppdaterad och nyare kunskap om mångfald 

vilket ingår i sjuksköterskeutbildningen. Enligt utbildningsplanen för sjuksköterskor på Växjö 

universitet (2007) ska sjuksköterskan ha kunskap om det mångkulturella samhället för att arbeta 

mot god hälsa. När den nya generationen vårdgivare och dess kunskap tar vid kan möjligen en 

större förändring ses i bemötandet. Resultatet visade också att vissa av vårdgivarna underhöll sin 

kunskap om homosexualitet och den homosexuella livsstilen. Detta bekräftas av Hinchliff, Gott 

och Galena (2004) där vårdgivarna ansåg att kunskap och erfarenhet var av stor vikt för att de 

skulle känna trygghet i mötet med vårdtagaren. Dagens vårdgivare förmodas generellt behöva 

mer kunskap om olika varianter av sexualitet, för att kunna ge ett professionellt vårdande till alla 

individer. Kunskap kan ges genom att det finns en bra ledare som är medveten om mångfalden i 

samhället samt att ledaren finner intresse i att söka ny kunskap och att förbli uppdaterad i 

samhällets utveckling. Detta bekräftas i Svedberg (2007), som också skriver att ett gott ledarskap 

skapar en god miljö. Homosexuella vårdtagare ska genom ökad kunskap hos vårdgivare inte 

behöva vara rädda för inte få ett gott bemötande, vare sig vårdgivaren är gammal eller ung. Detta 

kan leda till att homosexuella vårdtagare vågar söka sig till vården utan att känna rädsla. 

 

I litteraturstudien ses enligt homosexuella en omedveten kommunikation hos vårdgivaren som 

ger ett dåligt bemötande. Enligt Eide och Eide (2006) kan icke verbala signaler tolkas utan 

problem, oftast ses åsikter genom kroppsspråket. Det är av vikt att tänka på det icke verbala 

språket så att homosexuella inte känner sig förödmjukade. Resultatet visade att när vårdgivare 

verbalt uttrycker sig kan de på grund av osäkerhet och rädsla omedvetet förmedla heteronormen, 

vilket leder till bristfällig kommunikation. Detta resultat får stöd av Neville och Henrikson 

(2005) där vårdgivare tydligt tar för givet att vårdtagarna är heterosexuella. Vårdtagarna i studien 

känner oro inför att berätta om sin homosexualitet för vårdgivare på grund av rädsla för 

eventuellt negativa attityder. Enligt Wiklund (2003) har vårdgivaren en makt som inte får 

användas på fel sätt och vårdaren måste ha ett reflekterande förhållningssätt för att skapa en god 

vårdrelation. Det verbala språket som vårdgivare använder, har en kraft på grund av den 

beroendeställning vårdtagaren befinner sig i. Eftersom homosexualitet har varit tabubelagt under 
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lång tid, kan det vara svårt att skapa en könsneutral hållning i bemötandet i vården. Vårdsystemet 

är fortfarande präglat av heteronormen därför kan det som vårdgivare vara svårt att se utanför 

denna heteronorm i mötet med den homosexuella. För att försöka att förhindra eller minska 

heteronormen i kommunikationen och vidare i bemötandet kan detta tas upp till diskussion på 

arbetsplatsen där det kan vidtas åtgärder för att skapa en jämlikhet i vården. Denna jämlikhet ska 

enligt SFS (2001:453) främjas. Det oreflekterade bemötandet bör begrundas för att vårdtagaren 

ska känna trygghet i vårdandet. Genom att som vårdgivare reflektera över bemötandet kan ett 

vårdlidande förhindras samt en god vårdrelation skapas. 

 

Resultatet visar att homosexuella vårdtagares sexualitet blivit objektifierat, symtomen de sökte 

för glömdes bort och fokus blev på homosexualiteten. Det finns lite forskning tillgänglig inom 

objektifiering av homosexualitet i vården, därför tror vi att det inte finns forskning som styrker 

detta resultat. Objektifiering av homosexuella kan förekomma i vården och fokus bör ligga på att 

utesluta detta helt. Genom att utveckla förhållningssättet i samtalet mellan vårdgivare och 

homosexuella kan deras känsla av objektifiering minska. Detta medför även att vårdgivaren kan 

se till hela individen och få ta del av livsvärlden som enligt Dahlberg et al. (2003) är den 

subjektiva värld individen ständigt lever i. Ett reflekterat vårdande kan resultera i ett mer 

professionellt förhållningssätt. För att detta ska ske krävs kunskap, yrkeshandledning och ett gott 

ledarskap. 

 

I resultatet framkommer det att homofobi är ett begrepp som förekommer i vårdsammanhang 

genom att vårdgivare nekar vård och undviker kontakt med homosexuella. Denna typ av 

diskriminering kan leda till problem för homosexuella. Detta styrks av Yarbrought (2003) där det 

framkommer att homofobi ses överallt i samhället. Blackwell (2007) skriver också att homofobi 

kan leda till att diskriminering förekommer. Hinchliff et al. (2004) bekräftar att homosexuella 

känner sig åsidosatta och ignorerade på grund av sin homosexualitet. Detta får enligt SFS 

(1982:763) inte ske, enligt lag ska alla individer vårdas med respekt för individers lika värde. 

Homofobi och okunskap beror på bristen av förståelse och kunskap för homosexualitet. För att 

minska homofobin i vården kan det krävas mer kunskap om ämnet homosexualitet. Finns 

kunskapsbrister kan detta spegla vårdgivares attityder vilket resulterar i ett sämre bemötande. 

När det finns tillräckliga kunskaper blir vårdgivare mer självsäkra och trygga i vårdandet, vilket 

leder till en god upplevelse av vården. För att öka kunskapen om homosexualitet i vården krävs 

ett aktivt lärande och ständigt nytt kunskapssökande, för att förbli öppna i professionen samt vara 

uppdaterad för den nya utvecklingen i samhället. Härmed kan det skapas en god vårdrelation 

som enligt Wiklund (2003) infattar ett möte där det skapas trygghet och tillit mellan vårdgivare 

och vårdtagare. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att flera av de homosexuella vårdtagarnas partner kände sig 

kränkta och uteslutna ur vården. Utesluten kommunikation och fientlighet var något som enligt 

homosexuella hade uttryckts av vårdgivarna. Detta resultat framkommer även i studien av 
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Wilton och Kaufmann (2001) där vårdtagarnas anhöriga i vissa fall upplevde att de inte fick ta 

del av vårdandet. De fick även anstränga sig mer för att vårdgivarna skulle acceptera dem som 

anhörig. Studien skriver även att homosexuella vårdtagares anhöriga har positiva erfarenheter av 

vårdgivare, där de känt att de fick vara delaktiga i vården.  Enligt Diskrimineringslag (2008:567) 

får ingen diskrimineras på grund av sexuell läggning och enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2007) ska sjuksköterskan visa respekt för alla individer. Därför anser vi att det är 

av vikt att uppmärksamma vårdtagares anhöriga i samtal och vård. Att som vårdgivare inte bara 

uppmärksamma vårdtagaren utan även till dess anhöriga som också lider och låta de anhöriga 

vara delaktiga i vården. Detta tros också påskynda välbefinnandet och läkande hos vårdtagaren 

eftersom vi tror att vårdtagaren i de flesta fall läker bäst när den är omgiven av familjen. 

 

Resultatet beskriver att homosexuella upplevde att vårdgivare visade sig ha förutfattade 

meningar angående homosexuella vårdtagare som att homosexualitet är onormalt och sjukligt. 

Fördomar kan bekräftas i studien av Hinchliff et al. (2004) där vissa vårdgivare ansåg att 

homosexualitet var obehagligt. Fördomar har förekommit tidigare i historien enligt Månsson och 

Hilte (1990) då framförallt kristendomen bannade de homosexuella. I slutet på 1800- talet 

uppfattades homosexualitet som en psykiskt och fysisk sjukdom. Litteraturstudien visar att 

vårdgivare fortfarande in på 2000-talet har dessa förutfattade meningar. Fördomar mot 

homosexuella i vården skapar barriärer i mötet mellan vårdgivare och homosexuella som kan bli 

svåra att hantera. Genom att inte vara öppna och ge ett gott bemötande bryter vårdgivaren mot 

lagar och koder. Enligt den kod som sjuksköterskor ska arbeta ifrån, ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2007) ska sjuksköterskan ge god vård, mänskliga rättigheter ska 

uppmärksammas samt att sjuksköterskan ska försöka hjälpa utsatta grupper till god hälsa. Vi 

anser att det finns somliga vårdgivare som stjälper istället för att hjälpa dessa grupper, såsom 

andra blir hjälpta till god vård. För att skapa en bättre vård med ett gott bemötande mot 

homosexuella måste det finnas en vilja till förändring hos vårdgivaren. Denna förändring kan ske 

genom kunskap och ett välfungerande ledarskap. 

 

 

Slutsats 
Vårdtagarens upplevelse av vårdgivares positivt samt negativt bemötande varierar. Vårdtagare 

har fått möta vårdgivare som behandlat dem med respekt och sett hela människan. Detta skapar 

välbefinnande som är en individuell känsla samt en del av varje individs livsvärld. Ett gott 

bemötande av vårdgivare är grundstenar för att kunna skapa en god vårdrelation.  

 

Homosexuella vårdtagares upplevelser av negativt bemötande är betydligt vanligare än 

upplevelsen av positiva. Vårdgivare har uttryckt åsikter både verbalt och icke verbalt som tyder 

på homofobi och diskriminering av medmänniskan. Nedlåtande kommentarer och ett negativt 

bemötande kan leda till ett stort vårdlidande för vårdtagaren och försämrar möjligheten till ett 

välbefinnande och läkande. Genom en tidigare dålig erfarenhet av vårdsammanhang kan detta 
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påverka vårdtagares vilja att söka vård igen vilket i sin tur kan ge ännu mer lidande. Vårdarbete 

innefattar att vårda alla vårdtagare med dess olikheter. Det är en vårdgivare skyldighet och borde 

vara en självklarhet för alla som valt att arbeta med att hjälpa individer till hälsa utifrån dess 

individuella förutsättningar. För att förbättra vårdgivares bemötande mot homosexuella i vården 

tror vi på kunskap. Kunskap kan förmedlas genom utbildning som diskussioner, seminarier, 

yrkeshandledning samt föreläsningar.  

 

I litteraturstudien har det framkommit att det finns lite forskning som penetrerat vad som gjorts 

åt fördomar inom vården och vad resultatet har blivit efter åtgärderna. En forskning för att påvisa 

resultaten kan ske genom undersökningsgrupper där kunskap om den aktuella gruppen har givits 

och en jämförelsegrupp som inte fått någon ny kunskap. Genom vidare forskning kan vården av 

homosexuella bli bättre och vidare kan en god vårdrelation skapas. 
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Bilaga 1. Databassökning 

 

Databas, datum  Sökord  Antal  Antal valda (antal 

granskade)  

  träffar   

Cinahl, 090827    

 Homosexuality, nursing care, 

attitudes 

695595 1 (2)  

 Homosexual male, nursing care 957942 0 

 Homosexual male, nursing care, 

attitudes 

975559 0 

 Homosexual female, nursing care, 

attitudes 

1034834 0 (1) 

 Nursing care 18 0 

091026 Homosexuality, nursing care, 

experience 

709064 0  

Svemed, 090826 Attitude, homosexual male 5 0 

 Nursing, homosexual  1 0 (1)  

 Attitude, care 1098 0 

 Nursing homosexual male 1 0 

    

Google Scholar, 

090825 

Homosexuality, nursing care, 

attitudes 
22600 0 (1) 

 Relationship, nursing, homosexual 30300 0 

 Relationship, nursing, homosexual, 

attitude 
23200 0 

 Nurse, perceptions, sexuality 41300 0 (1) 

    

Pubmed 090827 Attitude, homosexual 2098 0 

 Attitude, homosexual, nursing 265 0 

  Attitude, homosexual, nursing care 263 0 (1) 

 Caregivers, heterosexual, male 

 

57 0 (1) 

Pubmed 090909 Homosexuality, male, qualitative, 

nurse 

9 1 (1)  

 Homosexuality, female, qualitative, 

nurse 

13 1 (1)  

    

ELIN 090827 Nursing, homosexual 1 0 

    

Psyk Info 090827 Nursing, homosexual 1 0 

Manuell 

referenslista 090827 

  3 (5) 

 

Totalt   6 (14) 



Bilaga 2. Artikelöversikt              s.1 (6) 

 

Artikel 1. 

 

Titel 

Författare 

Tidsskrift 

Årtal 

Land 

Syfte Urval Metod Resultat Bedömning 

 

Experiences of lesbian 

parents in the UK 

interactions with 

midwives 

 

L B Dibley 

 

2009 

 

England 

 

 

 

Syftet var att studera 

föräldrars upplevelser av 

vård i Storbritannien med 

fokusering på samarbetet 

mellan lesbiska föräldrar och 

barnmorskor. 

 

Tio kvinnor valdes ut 

fyra par, en kvinna 

kom utan sin 

samkönade sambo. 

En kvinna var singel. 

 

 

Kvalitativa 

ostrukturerade 

intervjuer 

 

Studien visar att det 

finns homofobi i 

Storbritannien. 

Paren i studien har 

haft både positiva 

och negativa 

upplevelser av 

vårdandet av 

barnmorskor i 

vården. 

 

Medel 
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Artikel 2 

 

Titel 

Författare 

Tidsskrift 

Årtal 

Land 

Syfte Urval Metod Resultat Bedömning 

 

Gay and Lesbian 

Patients with 

Cancer 

 

A Katz 

 

Oncology Nursing 

Forum 

 

2009 

 

Canada 

 

Beskriva 

homosexuella män 

och kvinnors 

erfarenheter av 

cancer 

 

7 st homosexuella 

individer. 3 män 

och 4 kvinnor med 

cancer eller historik 

av cancer 

 

Kvalitativ semi-

strukturerade 

intrevjuer. 

 

Resultatet visade att 

varken homofobi 

eller diskrimination 

fanns i vården vid 

cancer. Deltagarna i 

studien värderade 

sin partners roll i 

vården och var 

rädda för att de 

skulle uppleva 

diskriminering. 

Dock visade studien 

att det fanns luckor i 

stödgrupperna för 

cancervården.  

 

Bra. 

 

 

 

 

 



                 s. 3 (6) 

 

Artikel 3. 

 

Titel 

Författare 

Tidskrift  

Årtal  

Land 

Syfte Urval Metod Resultat Bedömning 

 

The construction of men who are 

nurses as gay. 

 

T Harding 

 

Journal of Advanced Nursing 

 

2007 

 

Norge/ Nya Zeeland 

 

 

Att undersöka 

konstruktionen av 

stereotypen av den 

manliga 

homosexuella 

sjuksköterskan. 

Även att beskriva 

hur detta påverkar 

en grupp av 

manliga 

sjuksköterskor 

från Nya Zeeland.  

 

18 st män. 11 st 

var 

homosexuella, 6 

st var 

heterosexuella 

och en gav ingen 

information om 

sin sexuella 

läggning.  

 

Kvalitativa 

intervjuer. 

 

Majoriteten av de 

tillfrågade trodde 

att de flesta 

manliga 

sjuksköterskor var 

heterosexuella. I 

resultatet 

framgick även att 

de manliga 

homosexuella 

sjuksköterskorna 

utsätts gör 

homofobi på 

arbetsplatsen. De 

heterosexuella 

männen berättar 

att de undviker 

kontakt med sina 

gay kollegor.   

 

Bra 
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Artikel 4. 

 

Titel 

Författare  

Tidskrift 

Årtal 

Land 

Syfte Urval Metod Resultat Bedömning 

 

Heterosexual assumptions in 

verbal and non-verbal 

communication in nursing 

 

G Röndahl 

S Innala 

M Carlsson 

 

Journal of Advanced Nursing 

 

2006 

 

Sverige 

 

 

Syftet var att ta 

reda på 

homosexuella 

kvinnor och mäns 

erfarenheter av 

sjukhusvård, både 

som patient och 

partner. Även vad 

de anser är viktigt 

i 

kommunikationen 

om homosexuella  

 

27 st 

självutnämnt 

homosexuella 

som hade 

erfarenhet som 

både patient och 

som partner. 17 

kvinnor och 10 

män i åldrarna 

23-65. 

 

Kvalitativ semi- 

strukturerad 

intervjustudie 

 

Resultatet visade 

att de intervjuade 

ofta hade träffat 

personal som kände 

rädsla och uppförde 

sig oförskämt vilket 

ledde till osäkerhet 

bland de 

homosexuella 

patienterna eller 

partnerna. Som 

partner till 

homosexuella 

patienter kände de 

att de fick hantera 

mer heterosexuella 

antaganden, än när 

de var patienter.   

 

Bra 
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Artikel 5. 

 

Titel 

Författare 

Tidskrift 

Årtal 

Land 

Syfte Urval Metod Resultat Bedömning 

 

Lesbians´ and gay men´s 

narratives about attitudes in 

nursing 

 

G Röndahl 

 

Scandinavian Journal of Caring 

Science  

 

2009 

 

Sverige 

 

Beskriva 

homosexuella 

patienter och 

partners 

erfarenheter av 

attityder i 

omvårdnaden.  

 

27 st 

homosexuella 

som har 

erfarenhet av 

vård som både 

patient och som 

partner. 17 

kvinnor och 10 

män. 23-65år. 

 

Kvalitativ semi-

strukturerad 

intervju. 

 

Resultatet visar att 

de flesta patienter 

har bra 

upplevelser av 

vårdandet, andra 

inte. Som patient 

kände de sig inte 

lika utsatta som de 

gjorde som 

partner. Detta på 

grund av att de 

kände av 

sjuksköterskans 

negativa attityder.  

 

Bra. 
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Artikel 6 

 

Titel 

Författare 

Tidsskrift 

Årtal 

Land 

Syfte Urval Metod Resultat Bedömning 

 

Vulnerable and 

strong- lesbian 

women 

encountering 

maternity care. 

 

B Dahl Spidsberg 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

 

2007 

 

Norge 

 

 

Syftet med studien 

var att ta reda på 

lesbiska pars 

upplevelser av 

mödravården. 

 

Urvalet bestod av 

sex lesbiska par, 

varav tre par levde i 

ett samboskap och 

tre par endast i ett 

lesbiskt förhållande. 

 

Kvalitativa 

intervjuer 

 

Resultatet visade att 

de lesbiska paren 

kände utsatthet av 

vårdpersonal då de 

valde att berätta om 

sin sexuella läggning 

och att vårdpersonal 

mer fokuserade på 

den sexuella 

läggningen än på 

graviditeten. Viktigt 

var att kvinnorna hade 

behov av bli sedda för 

vilka de var och inte 

deras sexuella 

läggning. De lesbiska 

kvinnorna kände både 

god och sämre 

omvårdnad i samband 

med graviditet.  

 

Bra 

 


