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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Homosexualitet har bevittnats länge genom historien. Patienter med homosexuell 

läggning kan vårdpersonal och vårdstudenter ha kontakt med i arbetet och i praktiken varje 

dag. Det förekommer diskriminering mot dessa patienter i svensk sjukvård, vilket strider mot 

svensk lag. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva faktorer som är associerade med vårdpersonals och 

vårdstudenters attityder mot patienter med homosexuell läggning. 

Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på 8 vetenskapliga artiklar med kvantitativ 

ansats. Artiklarna är etiskt granskade och har även kvalitetsgranskats utifrån en modifierad 

granskningsmall av Forsberg & Wengström (2008).  

Resultat: Resultatet beskriver faktorer som associeras med vårdpersonals och vårdstudenters 

attityder mot patienter med homosexuell läggning. Faktorerna påverkar både positivt och 

negativt på attityderna. Faktorerna identifierades under fem teman: Ålder och kön, 

Bekantskap, Exponering, Utbildning och kunskap samt Religion, kultur och 

trosföreställningar.  

Slutsats: Mer utbildning och information till vårdpersonal och vårdstudenter, för att 

medvetengöra dessa faktorer som påverkar attityderna och på så sätt undvika att diskriminera 

dessa patienter. 

 

Nyckelord: Attityder, Faktorer, Patienter med homosexuell läggning, Vårdpersonal, 

Vårdstudenter.
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1. Inledning 
Personer med homosexuell läggning är individer som vårdpersonal och vårdstudenter kan ha 

kontakt med under sitt arbete och sin praktik i sjukvården varje dag. Utifrån egna erfarenheter 

som vårdstudenter i sjukvården har vi uppmärksammat vårdpersonals och andra 

vårdstudenters attityder mot patienter med homosexuell läggning. Erfarenheterna som vi 

uppmärksammat är nedlåtande kommentarer bakom patienternas ryggar och även när 

vårdpersonal gör sig lustiga över och ifrågasätter patientens homosexuella läggning. Många 

gånger kan vårdpersonals och vårdstudenters attityder mot patienter med homosexuell 

läggning leda till känslan av utanförskap och kan även leda till diskriminering.  

 

2. Bakgrund 
Homosexualitet definieras som en sexuell läggning där en person blir både sexuellt och 

känslomässigt intresserad av andra personer av samma kön som sig själv (RFSL, 2011a). 

Homosexualitet har bevittnats länge och varit bekant i många samhällen och kulturer genom 

historien. Exempelvis finns gamla nerskrivna texter om människor på ön Lesbos i antika 

Grekland som visar att homosexualitet accepterades. Sapfo, en kvinnlig poet, samlade på 600-

talet f. Kr kvinnor på ön som ägnade sig åt sexuella aktiviteter. Efter namnet på ön Lesbos 

uppkom benämningen lesbisk. Grottmålningar som förställer homosexuella motiv har 

bevittnats och homosexuella handlingar har även nämnts i Gamla testamentet (Karlsson, 

2007). Det kristna moraliska synsättet, där vikten av relationen mellan man och kvinna 

betonas, ligger till stor del än idag till grund för västerlandets syn på sexualitet (Nilsson-

Schönnesson & Brattberg, 2009). I den muslimska världen är homosexualitet officiellt 

förbjudet. I Koranen fördöms homosexualitet i hårda ordalag på flera ställen. Homosexualitet 

är ett tabuämne i muslimsk kultur, förutom när människor med makt pratar nedlåtande om 

ämnet och fördömer dess existens (Patané, 2007).   

 

Homosexuella förbindelser avkriminaliserades i Sverige 1944 och 1979 avskaffade 

Socialstyrelsen homosexualitet som ett sjukdomsbegrepp (Widegren & Ytterberg, 1995). På 

flera håll i världen är homosexualitet däremot fortfarande straffbart och i vissa länder kan 

homosexualitet dömas med dödsstraff (Karlsson, 2007). På senare år har många länder inrättat 

lagar för att förbättra för personer med homosexuell läggning och deras situation i samhället 

och också för att förbättra samhällets syn på homosexualitet, exempelvis 2009 när Sverige 

införde könsneutralt äktenskap (RFSL, 2011b) 
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Ur ett medicinskt perspektiv betraktas homosexualitet som någonting medfött (Nilsson-

Schönnesson & Brattberg, 2009). Studier har visat att en viss kärna i hypotalamus är mer än 

dubbelt så stor hos män än hos kvinnor. En efterföljande studie visade också att denna kärna 

är mer än dubbelt så stor hos män med heterosexuell läggning än hos män med homosexuell 

läggning och liknande resultat sågs hos kvinnor med homosexuell läggning (Widmaier, Raff 

& Strang, 2006). Även Savic och Lindström (2008)  har studerat utseende och funktioner i 

människohjärnan. Resultatet visar att det går att se skillnader mellan personer med samma 

kön men med olika sexuell läggning.  

 

En attityd är en samling av tankar, känslor och beteendebenägenhet som grundar sig i och kan 

förändras efter ett samhälles värderingar, en etnisk grupp eller något annat slags fenomen. 

Utveckling av attityder sker genom socialisationsutveckling, där attityder är ett resultat av 

samspel med andra människor och inverkar på vårt sätt att umgås med andra, t.ex. på en 

vårdavdelning eller vårdutbildning (Bunkholdt, 2004). Kognition, emotion och beteende är 

enligt Röndahl (2004) det som gör en attityd. Kognition är tankar, emotion är känslor och 

beteende är intentionen att agera. Alla individer kan ha både positiva och negativa attityder. 

Exempelvis kan man ha positiva kunskaper men negativa känslor mot homosexualitet, vilket 

gör att vi agerar olika i olika situationer. Bunkholdt (2004) menar att fördomar är en typ av 

försvarsattityder riktade mot andra människor eller grupper av människor. Dessa bygger på 

otillräcklig eller felaktig information och resulterar i förutfattade negativa attityder. Attityder 

mot personer med homosexuell läggning och mot homosexualitet kan betraktas som identiska 

då de ligger så nära varandra (Statens folkhälsoinstitut, 2002). Attityder kan mätas med hjälp 

av skalor, exempelvis Attitudes toward lesbians and gay men-scale. I detta mätinstrument sker 

mätningen då man skattar sig själv utefter 20 påståenden. Skattningen poängsätts och poängen 

summeras och mäts på en skala, där man ser graden av attityd. Poängskalan sträcker sig från 

20 poäng (extremely positive attitude) till 180 poäng (extremely negative attitude) (Herek, 

1998).  

 

Begreppet homofobi myntades på 60-talet. Begreppet förklaras som stark motvilja mot 

personer med homosexuell läggning, deras beteende, livsstil och kultur. Homofobi är en 

irrationell och överdriven fruktan för homosexualitet i sig (Nilsson-Schönnesson & Brattberg, 

2009). Homofobi innebär negativa attityder och negativt beteende riktade mot personer med 

homosexuell läggning (Sveriges riksdag, 2002). 
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På uppdrag av regeringen gjorde Statens folkhälsoinstitut en nationell enkätundersökning 

2005 för att se hur hälsosituationen såg ut för personer med homosexuell läggning. I rapporten 

framgår att dessa personer har en sämre psykisk hälsa och att självmordsförsök är dubbelt så 

vanligt hos dessa personer till skillnad mot personer med heterosexuell läggning (Statens 

folkhälsoinstitut, 2005). Svårigheter och problem kan uppkomma hos en person med 

homosexuell läggning, relaterat till deras minoritetsstatus. Känslor av att vara annorlunda och 

känna skuld, uppleva social diskriminering, homofobi och stigmatisering kan leda till sämre 

självkänsla (Nilsson-Schönnesson & Brattberg, 2009). 

 

Diskriminering är när orättfärdig negativ särbehandling av människor sker för att 

människorna tillhör ”en annan grupp”. Negativ särbehandling kan ske i omedvetna handlingar 

men också i medvetna och räknas då som diskriminering. I kommunikation kan 

diskriminering ske i verbal kommunikation men också i icke verbal kommunikation. En av 

förutsättningarna för diskriminering är att människor indelas i kategorier eller grupper 

exempelvis minoritetsgrupper så som personer med homosexuell läggning (Boréus, 2005). 

Patienter med homosexuell läggning vittnar om diskrimineringar inom svensk sjukvård idag, 

både verbalt och icke verbalt, enligt Diskrimineringsombudsmannen i en debattartikel i 

Dagens Nyheter (Linna, 2010). Vård ska ges på lika villkor för alla människor och för den 

enskilda människans integritet och värderingar (SFS 1982:763). Det är olagligt i svensk 

sjukvård att diskriminera någon exempelvis på grund av sexuell läggning, vilket finns 

lagstadgat i diskrimineringslagen (SFS 2008:567). I en studie av Röndahl (2009a) framgår det 

att patienter med homosexuell läggning känner en otrygghet att berätta om sin sexuella 

läggning för vårdpersonalen på grund av ovissheten hur de skulle reagera. Patienterna känner 

även en rädsla av att inte bli respekterade om de pratar om sitt privatliv, därför undviker de 

helst detta (Röndahl, 2010). Det går inte att definitivt klargöra hur stort problemet kan vara, 

då man inte kan uppskatta antalet personer med homosexuell läggning, världen över. Siffror 

från USA som säger 2,8 % av männen och 1,4 % av kvinnorna i landet har homosexuell eller 

bisexuell läggning (Gay and lesbian Medical association and LGBT health experts, 2010). 

Svårigheten att uppskatta antalet personer med homosexuell läggning, beror på att 

definitionerna om vad homosexualitet innebär varierar.  
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3. Joyce Travelbees omvårdnadsteori 
Joyce Travelbees omvårdnadsteori (1971) bygger på relationer mellan individer. I mötet 

strävas det efter en mellanmänsklig relation mellan parterna. För att uppnå detta ska fyra faser 

uppnås. Den första fasen sker vid det första mötet mellan sjuksköterskan och patienten. Andra 

fasen sker när sjuksköterskan och patienten ser den andres personlighet och identitet växa 

fram. Travelbee beskriver vikten av att inte klassificera människor eller titulera individer så 

som exempelvis patient eller sjuksköterska. Genom att se alla personer som unika kan 

sjuksköterskan och patienten gå ifrån fördomar och inte bara agera utifrån tidigare 

erfarenheter från liknande möten. I den tredje fasen sker empati. Empati kan sjuksköterskan 

känna för patienten under enstaka möten och är inget som behöver infinna sig i varje möte. 

Som följd av empati framträder sympati som är den fjärde fasen. I fjärde fasen visar 

sjuksköterskan viljan att vara ett stöd och känner här en oro för patienten. Empati och sympati 

är även en förutsättning för att lindra eventuellt lidande hos patienten men för att detta ska 

kunna ske måste då vårdpersonal förstå och känna medlidande med patienten. Vårdpersonal 

kan därigenom skapa hopp och kraft hos patienten till att uppnå sin egen unika hälsa. Enligt 

omvårdnadsteorin har en mellanmänsklig relation uppnåtts då alla dessa fyra faser har 

etablerats och när en ömsesidig kontakt och förståelse skett individerna emellan. Det 

viktigaste instrumentet i skapandet av en mellanmänsklig relation är kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient. Kommunikation sker både icke verbalt och verbalt. Travelbee 

menar att kommunikation används i alla möten mellan sjuksköterska och patient, även om det 

sker medvetet eller omedvetet. För att nå en mellanmänsklig relation måste sjuksköterskan 

lära känna patienten, fastställa behoven patienten har och även möta dennes behov. 

 

4. Problemformulering 
 

I sjukvården har det bevittnas diskriminering mot patienter med homosexuell läggning genom 

verbal- och icke verbal kommunikation, vilket strider mot svensk lag (SFS 2008:567). 

Patienter med homosexuell läggning känner även en otrygghet om att delge sin sexuella 

läggning för vårdpersonalen, för rädslan av vårdpersonalens reaktion (Röndahl, 2004).  

Diskriminering grundar sig i handlingar dvs. hur människor agerar och kommunicerar 

(Boréus, 2005). Joyce Travelbee (1971) beskriver i sin omvårdnadsteori vikten av att gå ifrån 

stereotypa roller,attityder och fördomar, exempelvis mot personer med homosexuell läggning, 

för att uppnå en mellanmänsklig relation. Det är angeläget att beskriva faktorer som kan 
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associeras med vårdpersonals och vårdstudenters attityder mot patienter med homosexuell 

läggning för att skapa en medvetenhet om dessa faktorer. 

 

5. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva faktorer som är associerade med vårdpersonals och 

vårdstudenters attityder mot patienter med homosexuell läggning. 

 

6. Metod 
Vår studie är en systematisk litteraturstudie. Syftet med litteraturstudier är att sammanställa 

tidigare forskning (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

6.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

I sökningarna i de utvalda databaserna gjordes begränsningar.  Begränsningarna var att 

artiklarna skulle vara granskade, s.k. peer reviewed. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska eftersom det är dessa språk vi behärskar. Det gjordes en begränsning 

av publicerings år, 2001 – 2011. Forsberg och Wengström (2008) anser att aktuell forskning 

är artiklar publicerade de senaste 5 åren. Vi har istället valt att inkludera artiklar som 

publicerats under de senaste 10 åren, då vi anser att 5 år är ett för litet tidsintervall för att få 

relevant och aktuell forskning. Artiklar med inriktning på HIV/AIDS har inte inkluderats, då 

detta inte besvarar vårt syfte och fokus eventuellt skulle gå ifrån faktorer associerade med 

attityder mot patienter med homosexuell läggning, till faktorer associerade till rädsla för 

smitta av HIV/AIDS. Artiklarnas fokus skulle utgå ifrån vårdpersonals och även 

vårdstudenters perspektiv. Sökningarna har inte riktat in sig på någon specifik typ av 

vårdenheter, vårdform eller vårdutbildning. Ingen köns, ålders- eller geografisk begränsning 

har gjorts.  

 

 

6.2 Sökförfarande och urval 

Vi valde att söka forskning, i form av vetenskapliga artiklar, ifrån databaserna CINAHL, 

PubMed och PsycINFO. CINAHL är en databas med vetenskapliga artiklar inriktade på 

omvårdnad och medicin och tar även upp sjukgymnastik och arbetsterapi. Olika 

avgränsningar kan göras så som årtalsavgränsning eller att artiklarna ska ha genomgått 

granskning, s.k. peer reviewed, innan publicering. PubMed har inriktningen omvårdnad, 

medicin och odontologi och innehåller mestadels vetenskapliga artiklar. Även här går det att 

avgränsa sin sökning, exempelvis årtalsavgränsning. PsycINFO är en bred databas som har 
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huvudämnet psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad. Böcker, avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar utgör databasens underlag (Forsberg & Wengström, 2008). 

I databassökningarna användes de olika databasernas ämnesordstermer. Termerna kallas 

Headings i CINAHL, MESH-termer i PubMed och Subject headings i PsycINFO. Genom 

användning av ämnesordstermerna specificeras sökningen och underlättar för att hitta den 

mest relevanta forskningen (Forsberg & Wengström, 2008). Utifrån vårt syfte och vår 

problemformulering identifierades sökorden.  Sökningen utgick ifrån både fritextsökning och 

ämnesordssökning. Sedan kombinerades de olika sökorden för att lokalisera relevanta artiklar. 

Vi använde booelska operatorer tillsammans med våra sökord i våra sökningar. Operatorn 

AND används för att begränsa antalet sökningsträffar och operatorn OR används för att 

bredda antal sökningsträffar (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden, deras kombinationer 

och sökresultaten presenteras i bilaga I. Om antalet träffar i en enskild sökning översteg 150 

träffar förfinades sökningen till att vara mer specifik, t.ex. genom att kombinera det med annat 

sökord. Om sökningen resulterade i 150 träffar eller mindre lästes samtliga titlar. Om en titel 

verkade vara relevant för vårt syfte lästes abstraktet. Relevanta artiklar lästes i sin helhet.  

 

Då en artikelförfattare, Gerd Röndahl, framkommit i många sökningar valde vi att göra en 

manuell sökning på hennes namn för att se om fler relevanta artiklar kunde identifieras. Även 

valda artiklars referenslistor studerades för att identifiera ytterligare relevanta artiklar. Urvalet 

av sökningarna i databaserna resulterade i total 8 kvantitativa artiklar och i den manuella 

sökningen valdes inga relevanta artiklar att inkluderas. Inga relevanta artiklar hittades i 

artiklarnas referenslistor. 

 

6.3 Kvalitetsgranskning 

De 8 utvalda artiklarna kvalitetsgranskades av oss var för sig. Artiklarna granskades utifrån 

ett modifierat granskningsprotokoll ursprungligen utformat av Forsberg och Wengströms 

(2008) kvalitetsgranskning för kvantitativa artiklar, se bilaga II. Willman, Stoltz & Bathsevani 

(2006) menar att granskningsprotokoll som används ska utformas och anpassas till varje unik 

litteratursammanställning. För att kunna gradera kvaliteten på våra valda artiklar poängsattes 

svaren i granskningsmallen och omvandlades sedan till procent. Procentgränsernas 

indelningar för kvalitetsbedömningen är enligt rekommendation av Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006). De frågor som besvarades med ett JA gav ett poäng medan NEJ gav noll 

poäng. Maxpoäng var totalt 10 poäng.  
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Hög kvalitet motsvarade 80 – 100 % av maxpoängen, medel kvalitet 60 – 79 % av 

maxpoängen och låg kvalitet 59 % eller lägre. 

Kvaliteten bestämdes utefter gemensam diskussion efter att vi jämfört våra enskilda 

kvalitetsgranskningar. Endast artiklar med medel och hög kvalitet valdes att inkluderades i 

studien, totalt åtta kvantitativa artiklar. Sex av dessa artiklar har hög kvalitet och två artiklar 

har medel kvalitet. Artiklarna presenteras i en artikelmatris, se bilaga III. 

 
6.4 Dataanalys 

Datanalysen genomfördes i tre steg som Friberg (2006) förespråkar. 

De tre stegen var följande:  

1. De valda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla om innehåll och 

handling. 

2. Likheter och skillnader i artiklarnas resultatinnehåll identifierades. 

3. En sammanställning gjordes av det vi valt att fokusera på, dvs. artiklarnas resultat. 

 

Vi läste igenom valda artiklar i sin helhet ett flertal gånger var för sig för att på så sätt bilda 

oss en uppfattning och få en känsla för vad artiklarna handlade om. Därefter identifierades 

skillnader och likheter i artiklarnas resultat genom att de markerades med 

överstrykningspennor i olika färger, var för sig, där det framkom positiva och negativa 

attityder. Därefter gjordes en gemensam sammanställning av faktorer som associeras med 

positiva och negativa attityder ur vårdpersonals och vårdstudenters perspektiv, dvs. en ny 

helhet. Faktorerna som handlade om samma sak sorterades i samma kategori. Resultatet blev 

fem kategorier/faktorer som kan associeras med attityder. 

 

7. Etiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör forskningsetiska övervägande göras i en 

systematisk litteraturstudie. Vår ambition har varit att inte påverka resultatet av våra 

personliga värderingar. Vi har strävat efter att redovisa samtliga relevanta resultat, dvs. inte 

undanhålla resultat som stödjer respektive inte stödjer våra egna åsikter. Våra utvalda artiklar 

har blivit granskade av etisk kommitté och/eller visat på etiska överväganden. Utvalda artiklar 

kommer även arkiveras på säkert sätt i 10 år.  

 

8. Resultat 

Resultatet redovisas utifrån syftet dvs. de faktorer som är associerade med vårdpersonals och 

vårdstudenters attityder mot patienter med homosexuell läggning och presenteras under de 
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fem identifierade faktorerna: Ålder och kön, Bekantskap, Exponering, Utbildning och 

kunskap, Religion, kultur och trosföreställningar.  

 

8.1 Ålder och kön 

Vårdpersonal 

Stigande ålder hos vårdpersonal ses som en positiv faktor, desto äldre man är desto mer 

positiv attityd finns till patienter med homosexuell läggning (Yen et al., 2006).  

Vårdstudenter 

Män visar sig ha högre psykologisk kunskap om patienter med homosexuell läggning än vad 

kvinnor har (Röndahl, 2009b).  Det visar sig att kvinnor har en allmänt mer positiv attityd mot 

patienter med homosexuell läggning än vad män har (Sanchez, Rabatin, Sanchez, Hubbard & 

Kalet, 2006). 

 

8.2 Bekantskap 

Vårdpersonal 

Mätning av attityden mot patienter med homosexuell läggning visade att en majoritet av 

urvalet hade en positiv och accepterande attityd, där bekantskap till en person med 

homosexuell läggning även fanns hos majoriteten hos urvalet (Blackwell, 2008). 

Vårdpersonal som är bekant med en person med homosexuell läggning visar bättre attityd än 

vårdpersonal som inte har någon bekant med homosexuell läggning (Hou et al., 2006; Dinkel, 

Patzel, Macguire, Rolfs & Purcel, 2007)  

Vårdstudenter  

Bekantskap med en person med homosexuell läggning är en positiv faktor som associeras 

med vårdstudenters attityder. Faktorn bekantskap associeras även till homofobi, då den 

minskar homofobiskt beteende och ger bättre attityd till patienter med homosexuell läggning. 

(Dinkel et al., 2007). 

  

8.3 Exponering  

Vårdpersonal 

Vårdpersonal som tidigare haft kontakt, dvs. exponerats för personer med homosexuell 

läggning är mer benägna att ha en mer positiv attityd mot dessa patienter. I motsats till detta 

är vårdpersonal som jobbat längst inom vården mer benägna att ha en negativ attityd mot 

patienter med homosexuell läggning (Yen et al., 2006). Vårdpersonal som har negativa 

attityder mot patienteter med homosexuell läggning visar även en lägre vilja att vårda (Hou et 

al., 2006) och ha kontakt med dessa patienter (Yen et al., 2006). Vårdpersonal drar sig undan 
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och undviker patienten. Vårdpersonals negativa attityder ökar om vårdpersonalen kommer i 

beröring med patienter med homosexuell läggning och om dessa patienter lever upp till 

vårdpersonalens stereotypa föreställning om hur en person med homosexuell läggning är och 

beter sig (Yen et al., 2006). Det finns vårdpersonal som skulle tacka nej till att vårda en 

patient med homosexuell läggning om alternativet fanns (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004b) 

Vårdstudenter 

Det finns vårdstudenter som skulle tacka nej till att vårda en patient med homosexuell 

läggning om alternativet fanns (Röndahl et al, 2004b).  Det är under sin praktik vårdstudenter 

har sin första kontakt med patienter med homosexuell läggning. När vårdstudenter har haft 

kontakt med patienter med homosexuell läggning under sin praktik, fick de känslan av att vara 

bekväma i framtida kontakt med patienter med homosexuell läggning. Desto mer kontakt dvs. 

fler vårdtillfällen med en patient med homosexuell läggning, desto mer påverkas attityden 

positivt (Sanchez et al., 2006). 

 

8.4 Utbildning och kunskap 

Vårdpersonal 

Högre utbildning exempelvis magisterexamen eller vidare utbildning ger mer positiv attityd 

till patienter med homosexuell läggning (Yen et al., 2006) och ger mer kunskap om dessa 

patienter (Hou et al., 2006).  Kunskapen om dessa patienter associeras till attityder. Attityden 

blir mer positiv (Hou et al., 2006). 

Vårdstudenter 

Vårdstudenters kunskap om patienter med homosexuell läggning är bristfällig (Röndahl 

2009b). Beroende på vilken vårdutbildning vårdstudenter läser genererar det i mer eller 

mindre kunskap om patienter med homosexuell läggning (Röndahl, 2009b) och i form av 

positiva och negativa attityder (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004a). Ju längre vårdstudenter 

har kommit i sin utbildning desto lägre homofobiskt beteende har vårdstudenterna, vilket 

genererar mer positiva attityder. (Dinkel et al., 2007). 

 
8.5 Religion, kultur och trosföreställningar 

Vårdpersonal 

Vårdpersonal som anser sig ha en heterosexuell läggning och som är religiösa har mer 

benägenhet att ha en negativ attityd mot patienter med homosexuell läggning. De har även 

lägre vilja att vårda patienter med homosexuell läggning (Yen et al., 2006).   
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Vårdstudenter 

Religion är en faktor som påverkar kunskapen om patienter med homosexuell läggning och de 

vårdstudenter som inte anser sig vara religiösa har en högre kunskap om dessa patienter 

(Röndahl 2009b).  Religion verkar influerande på vårdstudenters attityder, desto mer utövning 

av religion, desto mer influerar religionen negativt på attityderna mot patienter med 

homosexuell läggning. Innehar vårdstudenter en icke accepterande religion mot 

homosexualitet, ses mer negativ attityder och homofobiskt beteende (Dinkel et al., 2007). 

De vårdstudenter som tror att homosexualitet är medfött uttrycker en mer positiv attityd mot 

patienter med homosexuell läggning än de vårdstudenter som tror att det är förvärvat. Det 

finns vårdstudenter som uttrycker föreställning om att homosexualitet blivit någonting 

modernt, att homosexualitet är ett resultat av att mänskligheten har vänt ryggen mot gud och 

de vill dra till sig uppmärksamhet och irritera allmänheten (Röndahl et al., 2004a). Kulturella 

bakgrunder är en faktor som påverkar vårdstudenters attityder (Röndahl et al., 2004b).  

 

9. Diskussion 
 

9.1. Metoddiskussion 
 

Det sågs som relevant att utföra vår studie som en litteraturstudie då vårt mål var att 

sammanställa tidigare forskning. Det kan ses som en svaghet i vår studie att sökningar av 

artiklar gjorts i enbart tre databaser, men dock uppfattar vi att vi funnit tillräcklig relevant data 

i de databaser som vi valde att utföra sökningar i. Då vi använt booelska operatorer har vi med 

fördel både specificerat och breddat våra sökningar, för att på så sätt finna relevant forskning 

för att besvara vårt syfte.  Valet av publiceringsår, 2001 – 2011, gjordes för att få aktuell 

forskning. Sex av inkluderade studier uppfyllde Forsberg och Wengströms (2008) tidsintervall 

för aktuell forskning. Resterande två artiklar valdes att inkluderas då vi ansåg artiklarna som 

aktuella och svarade på studiens syfte. Inga regler finns för hur många artiklar som ska ingå i 

en litteraturstudie, dock ska forskare försöka sträva efter att inkludera all relevant forskning 

inom forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 2008). Detta har gjorts i den mån som är 

möjligt av praktiska och ekonomiska skäl. Trovärdigheten av den använda 

kvalitetsgranskningsmallen kan ha påverkats av modifieringen genom att relevanta frågor har 

plockats bort och våra kunskaper inom kvalitetsgranskning är begränsade. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes enskilt, för att sedan jämföras gemensamt, vilket stärker 

trovärdigheten av granskning när den genomförs av minst två personer (Willman & Stoltz, 
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2002). En svaghet i vår studie är att urvalet endast utgår ifrån kvantitativa studier, då Forsberg 

och Wengström (2008) menar att det är till fördel att inkludera andra typer av undersökningar 

än experimentella studier i en litteraturstudie. I denna typ av forskningsansats ses forskaren 

som objektiv och tolkning som påverkar resultaten undviks i möjligaste mån (Forsberg och 

Wengström, 2008). En svaghet med vårt urval är att artiklarna inte har utgått från samma 

skalor och frågeformulär i sin datainsamling, dock har artiklarnas forskningsområden varit 

liknande. Enligt Pilhammar Andersson (2008) stärks resultatets trovärdighet i en systematisk 

litteratur studie när valda artiklar lästs enskilt ett flertal gånger och därefter gemensamt 

diskuterat och jämförts mellan författarna, vilket vi har gjort i dataanalysen. Våra utvalda 

artiklar kommer från olika länder, vilket vi anser är en styrka i studiens resultat då 

överförbarheten kan ske mellan olika länder och kulturer. Begreppet överförbarhet innebär 

om resultatet går att överföra till andra situationer och grupper och trovärdigheten har 

samband med överförbarheten (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Därför ser vi även att 

trovärdigheten av vårt resultat ökar. Valda artiklar är skrivna på engelska och artiklar skrivna 

på andra språk än svenska eller engelska har inte inkluderats. Därför kan relevant forskning 

som besvarar vårt syfte gått förlorad och påverkat vårt resultat. Engelska är inte vårt 

modersmål, vilket kan ha medfört feltolkning av data när översättning har gjorts. Vi har 

försökt att begränsa risken för feltolkningar i vår analys genom att använda oss utav lexikon. 

En svaghet i våra utvalda artiklar är att de inte har definierat homosexualitet. Artiklarna har 

inte heller definierat vad negativa respektive positiva attityder innebär. Detta kan ha påverkat 

vårt resultat då författarna kan ha olika uppfattningar om negativa och positiva attityders 

innebörd. 

 

 

9.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna studie är att beskriva faktorer som associeras med vårdpersonals och 

vårdstudenters attityder mot patienter med homosexuell läggning. Resultatet identifierar 

faktorer som har en inverkan på vårdpersonals och vårdstudenters attityder. Faktorerna visar 

på både positiv och negativ inverkan på attityderna.   

 

Ålder ses som en negativ faktor till attityder mot homosexualitet (Nilsson-Schönnesson & 

Brattberg, 2009). Dock framkommer det i vårt resultat att stigande ålder är en positiv faktor 

till attityden mot homosexualitet (Yen et al., 2006). Bowers, Plummer, McCann, McConaghy 

och Irwin (2006) menar att den yngre personalens attityder och beteende influeras av den 
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äldre personalens. Föreligger negativa attityder hos den äldre personalen så ses även negativa 

attityder hos den yngre personalen och även vårdstudenter kan påverkas. En möjlig förklaring 

till vårt resultat, kan vara att de äldre i urvalsgruppen hade en positiv attityd, vilket har 

influerat de yngre i urvalsgruppen.  Bunkholdt (2004) menar att attityder är ett resultat av 

samspel med andra människor, exempel där vi arbetar eller har praktik. Joyce Travelbee 

(1971) beskriver vikten av att gå ifrån fördomar och föreställningar och se den andre som 

unik, om en mellanmänsklig relation ska skapas. Skapandet av denna relation ses inte som ett 

problem hos äldre vårdpersonal eller vårdstudenter i vårt resultat, då de visar positiv attityd. 

Då kvinnliga vårdstudenter visar en mer positiv attityd kan manliga vårdstudenter tänkas ha 

svårare att visa empati och sympati mot patienter med homosexuell läggning för att negativa 

attityder kan verka hindrande. Empati och sympati beskriver Travelbee (1971) som två faser 

som ska uppfyllas för att uppnå en mellanmänsklig relation, då vårdpersonal ska förstå och 

känna medlidande med patienten. Nilsson-Schönnesson & Brattberg (2009) menar att det är i 

synnerhet heterosexuella män som har mest negativ inställning mot personer med 

homosexuell läggning och att män har en sämre attityd mot just manliga homosexuella därför 

det kan uppfattas som mindre accepterande än kvinnlig homosexualitet. 

 

Vårdpersonal och vårdstudenter har en mer positiv attityd mot patienter med homosexuell 

läggning om man har en vän eller bekant med homosexuell läggning, även nivån av homofobi 

är lägre i de fallen (Yen et al., 2006; Blackwell, 2008; Hou et al., 2006; Dinkel et al., 2007). 

En äldre studie visar också på samma resultat att det är större sannolikhet att ha en positiv 

attityd mot homosexualitet om man har en vän eller bekant med homosexuell läggning 

(Douglas, Kalman & Kalman, 1985). Utifrån resultatet kan man anta att vårdpersonal och 

vårdstudenter som kan relatera till en bekant med homosexuell läggning i sin närhet har 

lättare att förstå patienter med homosexuell läggning. Vårdpersonalen och vårdstudenterna 

kan även ha lättare att kunna se den unika personen, inte sexualiteten, och då inte tycka det är 

någonting negativt. Enligt Nilsson-Schönnesson och Brattberg (2009) beror negativa attityder 

mot homosexualitet antagligen på bristande kunskaper i ämnet, men även brist på personliga 

erfarenheter och möten med personer med homosexuell läggning. Travelbee (1971) menar att 

man inte ska agera utifrån tidigare erfarenheter från liknande möten, utan se det unika, vilket 

kan bli problematiskt då erfarenheterna ger en positiv inverkan på attityden och beteendet i 

möten mellan vårdpersonal/vårdstudenter och patienter med homosexuell läggning. 
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Vårdpersonal och vårdstudenter som visar lägre vilja att vårda en patient med homosexuell 

läggning, visar detta genom att dra sig undan och undvika dessa patienter (Hou et al., 2006; 

Yen et al., 2006). Detta utgör en stor risk för att dessa patienter diskrimineras i sjukvården. 

Drar sig vårdpersonal och vårdstudenter undan kan inte patientens omvårdnadsbehov 

tillgodoses. Den negativa attityden ökar vid beröring av patienter med homosexuell läggning 

(Yen et al., 2006). Beröring kan vara aktuellt vid basal omvårdnad eller i andra intima 

omvårdnadssituationer och sådana situationer kan utgöra en stor risk för diskriminering. 

Diskriminering kan även tänkas ske genom den icke verbala kommunikationen, exempelvis 

genom grimaser, när beröring sker. Risk finns för diskriminering, genom både verbal och icke 

verbal kommunikation kan förekomma när patienter lever upp till vårdpersonalens stereotypa 

föreställningar, detta för att det ökar den negativa attityden hos vårdpersonalen (Yen et al., 

2006). Den icke verbala kommunikationen beskriver Travelbee (1971) som ett viktigt 

instrument i skapandet av en mellanmänsklig relation. Dock ska inte patienten uppleva den 

icke verbala kommunikationen som något negativt, i form av grimaser, utan som något 

positivt och bekräftande, exempelvis en bekräftande nickning eller en värmande 

handpåläggning, vilket kan bli problematiskt i dessa fall. 

 

Det framkommer i resultatet att det finns både vårdpersonal och vårdstudenter som skulle 

tacka nej till att vårda patienter med homosexuell läggning om alternativet fanns (Röndahl et 

al., 2004b). Det kan ses som diskriminerande mot dessa patienter enbart av att det finns 

vårdpersonal och vårdstudenter som har denna tanke. Alla patienter ska behandlas lika (SFS 

1982:763). Kan detta tillgodoses om sådana tankar finns? Det går att ifrågasätta om 

vårdpersonal och vårdstudenter som har denna tanke, kan se det unika hos patienten och gå 

ifrån de stereotypa roller som Travelbee (1971) beskriver som en förutsättning för att skapa en 

mellanmänsklig relation, då de kanske ser dessa patienter som ”homosexuella” och inte unika 

personer utan som en stereotyp roll.  

 

Resultatet visar på att desto längre och djupare utbildning vårdpersonal och vårdstudenter har, 

desto mer positiv attityd mot patienter med homosexuell läggning (Yen et al., 2005; Hou et 

al., 2006; Röndahl et al., 2004a; Röndahl, 2009b; Dinkel et al., 2007). Det kan bero på att 

utbildning ger en medvetenhet om ens egna föreställningar och värderingar i de flesta 

områden. Serdahely & Ziemba (1984) menar att vårdpersonals negativa attityder mot 

patienter med homosexuell läggning kan ändras med sexualundervisning. Även  Bunkholdt 
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(2004) gör en sådan koppling och menar att negativa attityder oftast bygger på otillräcklig 

information. Genom information och medvetenhet om sina attityder kan det ges utrymme till 

egen reflektion över exempelvis hur de ska förhålla sig till patienter med homosexuell 

läggning. Vårdpersonal och vårdstudenter kan då tillgodose dessa patienters 

omvårdnadsbehov på ett professionellt sätt, och diskriminering kan undvikas både verbalt och 

icke verbalt. 

 

Religion och människors trosföreställningar visade sig ha ett samband med attityder mot  

homosexualitet (Yen et al., 2006; Röndahl et al., 2004a; Dinkel et a.l, 2007; Röndahl, 2009b), 

Vårdpersonal tror att de kan vårda patienter med homosexuell läggning på ett neutralt sätt där 

deras personliga attityder inte påverkar det vårdande mötet (Eliasson & Raheim, 2000). Vårt 

resultat visar även det finns vårdstudenter som influeras av sin religion på ett icke 

accepterande sätt (Dinkel et al., 2007) och även att de som är religiösa har mer benägenhet att 

ha en negativ attityd mot patienter med homosexuell läggning (Yen et al., 2006). Enligt 

Wright, Watson och Bell (2002) kommer det bli problematiskt att se det unika hos en patient 

med homosexuell läggning när negativa attityder finns. Travelbee (1971) menar att man måste 

kunna visa empati och sympati i mötet för att kunna förstå och känna medlidande med 

patienten. Finns negativa attityder hos vårdpersonalen och vårdstudenterna kan det tänkas 

vara svårt att hjälpa patienten att skapa hopp och kraft, som är målet med den 

mellanmänskliga relationen (Travelbee, 1971). Personer som tror att homosexualitet är 

medfött uttrycker en mer positiv attityd mot patienter med homosexuell läggning än de som 

inte tror att det är medfött (Röndahl et al., 2004a). Tidigare studier visar på samma resultat 

(Ernulf, Innala & Witham, 1989).  Har vårdpersonal/vårdstudenter en allmän positiv attityd 

mot patienter med homosexuell läggning, som även ses i resultatet, är det logiskt att anta att 

inga hinder finns för vårdpersonal eller vårdstudenter att visa empati och sympati och på sätt 

lindra lidande för patienter med homosexuell läggning (Travelbee, 1971). 

 

10. Slutsats 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva faktorer som associeras med vårdpersonal och 

vårdstudenters attityder mot patienter med homosexuell läggning. Resultatet beskriver ett 

flertal faktorer och att dessa faktorer påverkar attityderna både positivt och negativt. Det är 

viktigt att genom information och utbildning till vårdpersonal och vårdstudenter för att skapa 

medvetenhet om att dessa faktorer påverkar attityderna hos vårdpersonal och vårdstudenter. 

Genom att skapa en sådan medvetenhet kan diskriminering av patienter med homosexuell 
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läggning undvikas. Resultatet visar att vårdpersonal och vårdstudenter influeras av äldre 

personers attityder på en vårdavdelning eller vårdutbildning. Framtida forskning skulle därför 

kunna studera sambandet mellan hur mycket en persons attityder influeras av andra personers 

attityder. Framtida forskning skulle också kunna studera varför kvinnor har mer positiv attityd 

mot patienter med homosexuell läggning, än vad män har. 
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Bilaga I – Sökmatris 
 

Tabell 1. Cinahl 110823 Avgränsningar: Peer rewieved, Utgivningsår 2001 – 2011. 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1. Attitude (H) 104399     

2. Attitude to 

sexuality (H) 

1249     

3. Beliefs (F) 10340     

4. Experience (F) 50806     

5. Homophobia 

(H) 

302     

6. Homosexuality 

(H) 

1249     

7. Homosexuals 

(H) 

2228     

8. Nurs* (F) 231622     

9.Nurse attitudes 

(H) 

9172     

10.Nurse- patient 

relations (F) 

7653     

11. Nurses (H) 59259     

12. Nursing (H) 183846     

13. Students (H) 43799     

5 AND 8 62 62 7 3 Nr. 1, 2 & 5 

6 AND 11 15 15 5 1 Nr. 8 

7 AND 11 39 39 5 3 Nr. 1, 5 & 8 

5 AND 10 OR 6 

OR 7 

50 50 8 2 0 

1 AND 7 AND 11 15 15 3 3 Nr. 1, 5 & 8 

1 AND 7 AND 13 28 28 3 2 Nr. 2 & 4 

3 AND 7 AND 11 5 5 2 2 Nr. 4 

4 AND 7 AND 11 5 5 1 1 0 

(F) = Fritext, (H) = Headings. 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

 

Tabell 2. PubMed 110826  Avgränsningar: Utgivningsår 2001 - 2011 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1. Attitude of 

health personnel 

(MESH) 

64980     

2. Beliefs (F) 266393     

3. Homophobia 

(F) 

256     

4. Homosex* (F) 7941     

5. Homosexuals 

(F) 

7231     

6. Nurs* (F) 196254     

7. Nurse attitudes 

(F) 

21287     

8.Students 

(MESH) 

65955     

4 AND 6 325     

5 AND 7 57 57 6 6 Nr. 1,2,3,4,5 & 

8 

1 AND 3 AND 5 14 14 5 2 Nr. 1 & 5 

2 AND 3 AND 8 17 17 4 4 Nr. 4, 5, 6 & 7 

2 AND 5 AND 6 36 36 4 2 Nr. 4 & 8 

De valda artiklarna nr. 1,2,4,5 & 8 tidigare hittade I CINAHL. 

(F) = Fritext, (MESH) = MESH term.  

 
 

Tabell 3. PsycINFO 110826 Avgränsningar: Utgivningsår 2001 – 2011, peer reviewed 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1.Attitudes 

towards 

homosexuality 

(SH) 

189     

2.Health 

personnel 

attitudes (SH) 

14490     

3.Homosexuality 

(SH) 

6082     

4.Students (SH) 104055     

1 AND 2 14 14 7 1 Nr. 5 

1 AND 4 38 38 3 1 Nr. 5 

2 AND 3 86 86 10 2 Nr. 1 & 5 

De valda artiklarna nr. 1 & 5 tidigare hittade i CINAHL och PubMed. (SH) = Subject headings. 



                                                                        

 

 

 

Bilaga II – Modifierat granskningsmall för kvantitativa studier 
Checklista för kvantitativa artiklar  

- Kvasi-experimentella studier  
 
 

A. Syftet med studien?  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  
Ja � Nej �  
 
Är designen lämplig utifrån syftet?  
Ja � Nej �  
 
B. Undersökningsgruppen  
Vilka är inklusionskriterierna?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Vilka är exklusionskriterierna?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Vilken urvalsmetod användes?  
� Randomiserat urval  
� Obundet slumpmässigt urval  
� Kvoturval  
� Klusterurval  
� Konsekutivt urval  
� Urvalet är ej beskrivet  
 
Är undersökningsgruppen representativ?  
Ja � Nej �  
 
Var genomfördes undersökningen?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
C. Mätmetoder  
Vilka mätmetoder användes?  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Var reliabiliteten beräknad?  
Ja � Nej �  
 
Var validiteten diskuterad?  
Ja � Nej �  
 

 

 

 



                                                                        

 

 

D. Analys  
  
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 
Ja � Nej �   
Om nej, vilka skillnader fanns? 
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
Hur stort var bortfallet?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Fanns en bortfallsanalys?  
Ja � Nej �   
 
Var den statiska analysen lämplig? 
Ja � Nej �    
Om nej, varför inte? 
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Vilka var huvudresultaten?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Erhölls signifikanta skillnader? 
Ja � Nej �   
Om ja, vilka variabler? 
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Vilka slutsatser drar författaren?  
…………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………  
 
Instämmer du?  
Ja � Nej �  
 
E. Värdering  
Kan resultaten generaliseras till annan population?  
Ja � Nej �  
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse?  
Ja � Nej �  
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  
Ja � Nej �  
 
Motivera varför eller varför inte!  
…………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………….. 



                                   

    
 

Bilaga III  

Tabell 4 -Artikelmatris 
 

Art. 

Nr. 

Författare 

(År) 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Nr. 1 Blackwell, C. 

W. 

(2008). 

USA. 

Journal of 

Transcultural 

Nursing: 

Registered 

Nurses´ Attitudes 

Toward the 

Protection of 

Gays and 

Lesbians in the 

Workplace. 

Studiens syfte var att 

utforska sjuksköterskors 

attityd mot 

homosexualitet och om 

de skulle stödja en icke 

diskrimineringspolicy på 

arbetsplatsen. 

En kvantitativ studie. 165 

randomiserat utvalda 

sjuksköterskor i Florida 

ingick i studien. Ett 

frågeformulär med två under 

skalor användes för 

datainsamling. 

 En stor majoritet visar att de har en positiv 

och accepterande attityd mot homosexualitet. 

Hög 

Nr. 2 Dinkel, S., et al. 

(2007). USA 

International 

Journal of 

Nursing 

Education 

Scholarship: 

Measures of 

Homophobia 

Among Nursing 

Students and 

Faculty: A 

Midwestern 

Studiens syfte var att 

mäta nivån av homofobi 

hos 

sjuksköterskestudenter 

och fakulteten. 

En kvantitative studie med en 

deskriptiv design. Urvalet 

utgjordes av 241 

sjuksköterskestudenter och 

32 personer inom fakulteten 

på samma universitet. 

Datainsamlingen skedde via 

två skattningsskolor. 

Resultatet visade att sjuksköterskestudenter 

visade en låg nivå av homofobi. 

Hög 



                                                                        

 

 

Perspective. 

Nr 3 Hou, S-Y., et al. 

(2006). Taiwan. 

Kaohsiung 

Journal of 

Medical Science: 

Correlates of 

Attitudes Toward 

Homosexuality 

and Intention to 

Care for 

Homosexual 

People Among 

Psychiatric 

Nurses in 

Southern Taiwan 

Studiens syfte var att 

utforska sambandet 

mellan attityder mot 

homosexuella och viljan 

att vårda. 

En kvantitativ studie med 

133 psykiatri sjuksköterskor i 

södra Taiwan. Frågeformulär 

användes för datainsamling. 

Psykiatrisjuksköterskorna som hade en 

kandidat eller magister examen, högre kunskap 

om homosexualitet och bekanta med 

homosexuell läggning hade mest positiv attityd 

mot homosexualitet. 

Medel 



                                                                        

 

 

Nr. 4 Röndahl, G., 

Innala, S., & 

Carlsson, M. 

(2004a). 

Sverige. 

Journal of 

advanced nursing: 

Nurses´ attitudes 

towards lesbians 

and gay men. 

Syftet med studien var 

att undersöka 

vårdpersonal och 

vårdstudenters attityder 

mot homosexuella. 

Även undersöka hur de 

tror homosexualitet 

uppstår och skillnader 

mellan dem. 

En kvantitativ studie med en 

beskrivande, jämförande 

design. Datainsamlingen 

gjordes utifrån ett 

frågeformulär och en skala. 

Urvalet utgjordes av 34 

sjuksköterskor, 23 

undersköterskor, 79 

sjuksköterskestudenter och 

86 undersköterskestudenter. 

Sjuksköterskor visade den mest positiva 

attityden mot homosexuella. 

Undersköterskestudenter visade den minst 

positiva attityden mot homosexuella. 58% av 

alla trodde att homosexualitet är medfött. 35% 

trodde att homosexualitet är förvärvat. De som 

trodde att homosexualitet är medfött visade 

mer positiv attityd mot homosexuella. 

Hög 

Nr. 5 Röndahl, G., 

Innala, S., & 

Carlsson, M. 

(2004b). 

Sverige. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences: Nursing 

staff and Nursing 

students´ 

emotions towards 

homosexual 

patients and their 

wish to refrain 

from nursing, if 

the option existed. 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

vårdpersonal och 

vårdstudenter i relation 

till kulturell bakgrund 

och kön, har för attityder 

till att vårda 

homosexuella. Även 

undersöka om de skulle 

neka vård till 

homosexuella om den 

möjligheten fanns. 

En kvantitativ studie med en 

beskrivande och jämförande 

design. En checklista och en 

specialdesignad 

frågeformulär användes till 

datainsamlingen. 31 

sjuksköterskor, 22 

undersköterskor, 79 

sjuksköterskestudenter och 

86 undersköterskestudenter 

utgjorde urvalet. 

Undersköterskestudenter visade mest 

”homophobic anger” och ”homophobic guilt” 

mot patient med homosexuell läggning. 

Sjuksköterskestudenter och 

undersköterskestudenter visade mer positiv 

attityd till homosexualitet än vad 

sjuksköterskor och undersköterskor gjorde. 

Studenter med utländsk bakgrund visade mer 

”homophobic anger” och ”homophobic guilt” 

än de med svensk bakgrund. 

36% av vårdpersonalen och 9% av 

vårdstudenterna skulle tacka nej till att vårda 

en homosexuell patient om alternativet fanns. 

Hög 



                                                                        

 

 

Nr. 6 Röndahl, G. 

(2009b). 

Sverige. 

International 

Journal of 

Nursing 

Education 

Scholarship: 

Students´ 

Inadequate 

Knowledge about 

Lesbian, Gay, 

Bisexual and 

Transgender 

Persons. 

Studiens syfte var att 

undersöka 

sjuksköterske- och 

läkarstudenters 

kunskaper om HBT 

personer. 

En kvantitativ studie med 

jämförande design. 

Datainsamlingen skedde med 

en modifierad frågenkät. 

Urvalet bestod av 124 

studenter i slutet av sin 

utbildning. 

Otillräcklig kunskap finns om HBT personer 

finns hos vårdstudenter oavsett 

utbildningsprogram, kön eller religion. 

Hög 



                                                                        

 

 

Nr. 7 Sanchez, N, F., 

et al. (2006). 

USA. 

Family Medicine: 

Medical Students´ 

Ability to care for 

Lesbian, Gay, 

Bisexual, and 

Transgendered 

Patients. 

Syftet med studien var 

att utvärdera medicin 

studenters förmåga att ta 

hand om HBT patienter 

och identifiera 

potentiella brister i 

utbildningen som berör 

denna form av vård. 

En kvantitative studie med en 

konfidentiell online 

undersökning med 64 

kvantitativa frågor. 248 

studenter deltog. 

Desto större exponering av patienter med 

homosexuell läggning desto mer kunskap och 

positiv attityd mot patienter med homosexuell 

läggning. En positiv attityd indikerar vilja att 

vårda patienter med homosexuell läggning. 

Hög 

Nr. 8 Yen, C-F., et al. 

(2006). 

Taiwan. 

Public Health: 

Attitudes toward 

gay men and 

lesbians and 

related factors 

among nurses in 

southern Taiwan. 

Syftet med studien var 

att utforska olika 

dimensioner av 

taiwanesiska 

sjuksköterskors attityder 

till homosexuella och 

viljan att vårda patienter 

med homosexuell 

läggning. 

En kvantitativt utforskande 

studie. 1540 Sjuksköterskor 

inkluderades i studien från en 

vårdcentral och två 

universitets sjukhus i södra 

Taiwan. 99% var kvinnor. 

Två frågeformulär användes 

för att samla in data. 

Sjuksköterskor hade mest negativa attityd till 

homosexualitet i dimensionerna kontakt och 

stereotypa. Sjuksköterskor har en mer positiv 

attityd mot homosexuella ju högre utbildning 

de har, om de har någon närstående som är 

homosexuell eller om de tidigare har vårdat en 

patienter med homosexuell läggning. Ju längre 

sjuksköterskor har jobbat inom vården desto 

mindre positiv attityd har de mot 

homosexuella. Heterosexualitet och religion 

var faktorer som påverkade attityden negativt. 

Medel 



                                   

    
 

 


