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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: En del av människans identitet är sexualiteten. Sedan i mitten av 1900 talet har det 

hänt mycket med homosexuellas rättigheter. Det finns vissa länder i världen som fortfarande 

är helt emot homosexualitet. Idag är ca 2-3% av kvinnorna och 3-5% av männen 

homosexuella i världen. Det finns ett heteronormativt antagande i vården idag där 

vårdpersonalen antar att alla patienter är heterosexuella. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur homosexuella personer upplever att de bemöts i vården. 

Metod: Litteraturstudien är en sammanställning av nio kvalitativa originalartiklar som har 

sökts via tre olika databaser. Artiklarna har lästs igenom noga och analyserats där 

meningsenheter togs ut och kondenserades ner och olika koder skapades som ledde till 

kategorier och underkategorierna. 

Resultat: Sjuksköterskan har en bristande kunskap om hur de ska bemöta en homosexuell 

person. Religiösa har svårast att bemöta homosexuella och tror det är en sjukdom som går att 

bota. Patienternas anhöriga blir inte involverade i vården och många av patienterna väljer att 

hemlighålla sin homosexualitet för att bli vårdade med respekt. 

Slutsats: Homosexuella patienter upplever att sjuksköterskorna har en bristande kunskap om 

hur de ska bemöta en homosexuell patient. Det finns väldigt lite forskning inom området idag 

och det skulle behövas mer forskning inom området för att öka kunskapen hos sjuksköterskor.  
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Bakgrund 
 

I en människas liv är sexualiteten en grundläggande del av dennes identitet men sexualitet kan 

ändå uppfattas som något främmande och det kan vara svårt att prata om det då det känns 

intimt och privat för personen (Heberlein, 2004). Sexuell läggning innebär känslomässiga 

relationer mellan olika individer, sexuella aktiviteter med det motsatta könet, samma kön eller 

båda könen, det innebär också erotiska fantasier. Flertalet homosexuella undviker att tala fritt 

om sin sexuella läggning, på grund av rädsla för att bli diskriminerade och behandlade 

annorlunda. Att inte vara öppen med sin sexualitet och livssituation kan ha en negativ effekt 

på hälsa och välmående. Den psykiska ohälsan är större hos homosexuella personer än vad 

den är hos heterosexuella (Roth, Boström & Nykvist, 2006).  

 

Homosexualitet är när en person har en känslomässig och sexuell dragning till andra personer 

av samma kön (Dahlöf, 2014). Det har länge ansetts vara kriminellt att vara homosexuell runt 

om i världen och på vissa ställen anses det fortfarande vara kriminellt. I världen finns det 78 

länder som har lagar som gör det förbjudet att vara homosexuell. Lagarna ser olika ut 

beroende på vilket land det är, det kan vara t.ex. att det är olagligt med samkönat äktenskap 

eller homosexuella handlingar. Straffet för att bryta dessa lagar kan vara allt från ett kortare 

fängelsestraff till livstids fängelse, i vissa länder kan det även innebära ett dödsstraff. I de 

länder där det inte är förbjudet händer det att homosexuella personer utsätts för förföljning, 

hot och våld (Sidas kommunikationsavdelning, 2012). I Sverige var det först 1944 som det 

avkriminaliserades att ha samkönat sex, istället började sjukdomsdiagnoser att användas för 

att kunna hålla kvar homosexuella och bisexuella personer inom mentalsjukvården tills de 

ansågs vara friska. Socialstyrelsen väljer att år 1979 ta bort homosexualitet ur registret över 

diagnoser i Sverige (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 

rättigheter [RFSL], 2014a). Först 1990 väljer World Health Organization(WHO) att ta bort 

homosexualitet som sjukdom från deras lista över sjukdomar i världen. Sedan dess har antalet 

öppet homosexuella ökat kraftigt (Hammond, 2014). I Sverige införs år 1995 en 

partnerskapslag vilket innebär att det är lagligt att ingå ett samkönat partnerskap, de som 

ingått partnerskap erhöll de flesta rättigheter, möjligheter och skyldigheter som ett par som 

ingått äktenskap har. Den 1 Maj 2009 avskaffas partnerskapslagen och istället blir 

äktenskapslagen könsneutral som innebär att det går att ingå samkönat äktenskap (RFSL, 

2014b). År 2009 införs även diskrimineringslagen i Sverige som innebär att motverka 

diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter för alla människor oavsett deras 

sexuella läggning (SFS 2008:567). 

 

Undersökningar har gjorts runt om i världen för att ta reda på hur många som anser sig vara 

homosexuella, undersökningarna har visat på ett jämnt resultat mellan de olika länderna. I 

världen anser sig 2-3% av kvinnorna och 3-5% av männen vara homosexuella. Att definiera 

sig som homosexuell är inte beroende på de homosexuella handlingar eller relationer som en 

person har haft, det definieras utifrån en persons egen upplevelse av sin personlighet, de 

sexuella känslorna och fantasierna. Det tar oftast många år för en person att komma ut som 

homosexuell, det för att ens omgivning oftast har en negativ attityd till homosexuella samt att 

det saknas positiva förebilder (Dahlöf, 2014). Benämningen på homosexuella är ofta bög om 

personen är en man och lesbisk om det är en kvinna. Det finns också ofta en föreställning om 

hur homosexuella personer är och ter sig, en bög är feminin av sig och en lesbisk är manhaftig 

av sig. Det är så den allmänna bilden ser ut av homosexuella men verkligheten skiljer sig och 

homosexuella kan vara precis som vilken annan heterosexuell människa som helst (RFSL, 

2014c).  

 



 

2 
 

Heteronomativet 

I dagens samhälle råder heteronormativet, med heteronormativet menas att det finns en tro om 

att alla är heterosexuella eller borde vara det och att andra sexuella läggningar är onaturliga, 

ohälsosamma och kan utgöra ett hot mot samhället. Heteronormativet kan liknas med 

homofobi nämligen diskriminering av homo- och bisexuella samt tranpersoner. Homofobi och 

heteronormativet kan yttra sig både verbalt och med fysiskt våld men håller sig ofta till en 

omedveten inställning och fördomar hos individer (Irwin, 2007). 

 

Att heteronormativet råder kan leda till allvarliga konsekvenser inom sjukvården, det kan leda 

till att homosexuella väljer att dölja sin läggning för att passa in och inte bli behandlad 

annorlunda. Det har visat sig att sjuksköterskor ofta förmedlar heteronormativa antagande 

speciellt vid inskrivningssamtal och framför allt när sjuksköterskorna frågar om civilstatus. 

Att ställa frågor som har ett antagande om heterosexualitet kan leda till att homosexuella 

personer inte upplever någon trygghet i vården (Platzer & James, 2000). Det har visat sig att 

de homosexuella personerna som döljer sin sexuella läggning har sämre hälsa, de har t.ex. 

ökad risk för självmord, depression och andra psykiska sjukdomar (Hughes & Evans, 2003). 

 

Bemötande i vården 

Bemötandet har en central roll inom vården. Bemötandet handlar om att patienten ska känna 

sig väl omhändertagen och där det visas respekt och det tas hänsyn till patientens önskemål 

och behov. Sjukvårdarens attityd, tonfall, kroppsspråk, öppenhet och närvaro är faktorer som 

påverkar bemötandet och är de som lägger grunden för relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan. Vid patienters missnöje med vården har ofta bemötandet varit en stor del av 

missnöjet (Fossum, 2013). I Hälso- och Sjukvårdslagen står det att målet för hälso- och 

sjukvården är att ge vård på lika villkor. Att uppnå en god hälsa för hela befolkningen samt att 

respektera alla människors lika värde och tillgodose behovet som varje individ behöver (SFS 

1982:763). En sjuksköterska ska i sin yrkesroll ha en förmåga att kommunicera på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt med såväl patienten som anhöriga. Sjuksköterskan ska 

även kunna stödja patienten och dennes anhöriga för att patienten ska kunna uppleva 

delaktighet inom vården (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Kommunikationen är en viktig del av bemötandet och enligt Fossum (2013) är 

kommunikation något som är ett ömsesidigt utbyte, vilket kan göra att patienten blir delaktig i 

sin vård. Kommunikation består av både kroppsspråk och verbala uttryck, det är viktigt att ha 

det i åtanke att det innefattar både det som blir sagt men även det som är osagt. De flesta 

patienter anser att kommunikation och bemötande är grunden för ett bra möte mellan patient 

och vårdgivare. Samtalet och kommunikationen uppfattas inte alltid lika mellan patienten och 

vårdaren eftersom livsvärlden skiljer sig åt mellan de olika parterna. Kommunikationen är 

nödvändig för att sjukvården ska kunna samarbeta och tillgodose patienternas individuella 

behov (ibid, 2013). Det kan vara viktigt för en homosexuell person att komma ut för 

vårdpersonalen då det kan ha betydelse för vårdrelationen. Det är även viktigt för att patienten 

ska kunna bli sedd som en helhet och för att kunna se patienten som en helhet ingår även den 

sexuella läggningen (Albarran & Salmon, 2000). Att som patient komma ut inför 

vårdpersonalen och visa den personen man egentligen är kan främja en öppen kommunikation 

där patienten vågar att öppna sig och kan vara ärlig mot vårdgivaren, det gäller att båda 

parterna är öppna för denna typ av relation (Mikhailovich, Martin & Lawton, 2001). 

 

Många homosexuella och deras anhöriga upplever i de flesta fallen en negativ attityd från 

sjukvårdspersonalen när de är i behov av vård. Större delen av sjukvårdspersonalen har ofta 

en inställning att alla de möter är heterosexuella och behandlar alla där efter, det kan skapa en 
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dålig vårdrelation till patienten som kan känna att den inte är värd lika mycket (Chapman et 

al., 2012). Att som person anta att en annan person är och beter sig på ett visst sätt bara för att 

den skulle ha en homosexuell läggning kallas det för att man är stereotyp. Att ha dessa 

uppfattningar och föreställningar kan skapa fördommar och negativa attityder. Om personalen 

inom vården skulle utgå ifrån ett stereotypt tänkande skulle det påverka bemötandet av 

homosexuella patienter inom vården. Att ha ett sådant antagande kan leda till att säkerheten 

och vårdkvaliteten för patienten försämras (Määtä & Öresland, 2010). 

 

 

Teoretisk referensram 
 

Litteraturstudien kommer att grunda sig i vårdvetenskapen som riktar in sig på människan och 

de upplevelser som denne varit med om. I denna studie ligger fokus på uppleveser i 

bemötandet inom vården. Inom vårdvetenskapen finns det fyra konsensusbegrepp vilka är 

hälsa, patienten, miljön och vårdandet. Vid en vårdvetenskaplig utgångspunkt ligger fokus på 

hälsa och att hjälpa patienter att stärka sina hälsoprocesser. Hälsa är vårdvetenskapens och 

vårdandets största fenomen, begrepp och fokus. Vårdandets främsta uppgift är att ge 

patienterna den hjälp de behöver för att återfå så god hälsa som möjligt. För att kunna förstå 

hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande påverkar en människas vardag är patientens 

livsvärld viktig att ha kännedom om. Det går inte att säga att vårdveteskapen bara har hälsa 

som fokus, utan det måste även beskrivas hur vi ser på patienten, miljön och vårdnadet för att 

kunskap ska kunna utvecklas. Livsvärldsperspektivet används för att kunna förstå individers 

specifika upplevelser av en situation (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

De följande vårdvetenskapliga begreppen kommer att vara av betydelse i denna 

litteraturstudie. 

 

Livsvärld 

Livsvärlden är något som är helt unikt för varje enskild människa, samtidigt så delas denna 

livsvärld med alla människor som man träffar. Livsvärlden formas utav det som en person gör 

och de erfarenheter och upplevelser som personen berikas av. Livsvärlden kan en person 

aldrig kliva ut ifrån den finns alltid där. Som sjuksköterska är det viktigt att alltid vårda 

utifrån livsvärlden för att kunna förstå hur sjukdomen ter sig just för denna person och där 

igenom att kunna vårda på ett respektfullt sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Välbefinnande 

Välbefinnande är en subjektiv upplevelse som är unik för varje enskild individ. Vid ett 

sjukdomstillstånd är ofta känslan av att ha välbefinnande borta. Det är en uppgift för 

sjukvårdspersonalen att se till att en person som har drabbats av en sjukdom återfår sitt 

välbefinnande. Trots sjukdom kan välbefinnande upplevas, men då måste patienten vara 

medveten och insatt i sin sjukdom. Grunden för att ett bra vårdande ska ske är att främja 

välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Lidande 

Hälso- och sjukvården har som mål att vården som ges ska främja hälsa och lindra lindandet. 

Lidande är något som påverkar hela människan och det finns tre olika sorters lidande. 

Sjukdomslidande uppkommer när en person blir sjuk och är i behov av vård. Livslidande 

uppkommer då personen känner ett lidande i den livssituation som denne befinner sig i. Den 

tredje formen är vårdlidande och är något som orsakas av vårdpersonalen som resultat av en 
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bristande vård (Dahlberg & Segesten, 2010). För sjukvårdspersonalen är det viktigt att ha alla 

typer av lidande i åtanke vid bemötandet för att kunna främja hälsa hos homosexuella. 

 

Trygghet 

Trygghet är ett viktigt fenomen inom vårdvetenskapen och står i relation till hälsa och 

välbefinnande. Trygghet står med i hälso- och sjukvårdslagen och det står att sjukvården ska 

vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet i den vård och behandling 

som ges. För en sjuksköterska är det viktigt att skapa en trygghet för patienten för att kunna 

uppnå hälsa och välbefinnande snabbare (Dahlberg & Segesten, 2010). Dåligt bemötande kan 

leda till minskad trygghet för patienten vilket kan leda till ett försämrat välbefinnande. 

 

Vårdrelation 

En vårdrelation bör skapas för att kunna stödja och stärka en patients hälsoprocesser. 

Vårdrelationen skapas genom en öppenhet och följsamhet där vårdaren använder sig av sina 

expertkunskaper men är samtidigt öppen och följsam till patientens livsvärld. Att möta en 

patient så öppet och följsamt som möjligt innebär att gå in i relationen så förutsättningslöst 

som möjligt. Vårdrelationen mellan vårdare och patient kännetecknas av ett professionellt 

engagemang, där fokus ligger på patientens behov av vård. Det är viktigt som sjuksköterska 

att skapa en god vårdrelation till patienten för att kunna stödja dennes hälsoprocess (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Om inte en bra vårdrelation uppstår kan det leda till att patienten inte 

känner någon trygghet med vården och hälsa uteblir.  

 

 

Problemformulering 
 

Homosexualitet är något som blir allt vanligare då det börjar bli mer accepterat av 

allmänheten att vara homosexuell. Även om det är ett något som blir vanligare finns det idag 

väldigt lite forskning inom området. Det finns idag flera olika länder som fortfarande är helt 

emot homosexualitet och har en lagstiftning mot de som utövar sin homosexualitet. Sverige är 

ett av de länder som är långt fram och de flesta accepterar homosexuella (Hammond, 2014). I 

dagens samhälle har vi fortfarande ett heteronormativt synsätt och framför allt inom 

sjukvården. Eftersom antalet homosexuella ökar är det viktigt att personalen inom sjukvården  

har kunskap om hur homosexuella upplever bemötandet i vården. Om personalen inte har 

kunskap kan det leda till att homosexuella patienter inte känner någon trygghet i vården och 

det skapas ett vårdlidande samt att känslan av välbefinnande försvinner allt längre bort. Det är 

viktigt att som sjuksköterska ha kunskap inom området för att kunna ge vård på lika villkor 

och att sträva efter att en god hälsa ska uppnås, att behandla alla lika är inte optimalt för att 

alla ska uppnå hälsa. Det är därför viktigt som sjuksköterska att införskaffa sig kunskap om 

attityder och bemötande av homosexuella personer då det skulle kunna öka förståelsen för 

deras livsvärld och omvårdnaden kring dem. En ökad förståelse för deras livsvärld ger en 

bättre kunskap inom området vilket kan leda till att en bättre vårdrelation uppstår samt att 

välbefinnande uppstår. 

 
 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva hur homosexuella personer upplever att de bemöts i vården. 
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Metod 
 

Studien presenteras som en litteraturstudie och har genomförts utifrån en kvalitativ metod 

med en induktiv ansats. Vid en induktiv ansats samlas fakta in förutsättningslöst från det 

problemområde som undersöks, utifrån den fakta som samlats in utvecklas nya teorier 

(Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Polit och Beck (2011) rekommenderas en kvalitativ 

metod när människors upplevelser av ett visst fenomen ska undersökas, den kvalitativa 

metoden rekommenderas i detta läge för att kunna få en ökad förståelse inom området utifrån 

människors upplevelser. En manifest innehållsanalys har användts i studien, den manifesta 

analysen beskriver det synliga, det som handlar om vad texten säger (Dahlborg-Lyckhage, 

2012) 

 

Datainsamling 

Den kvalitativa datainsamlingsmetoden innebär att insamlingen av kunskap och 

systematisering av kunskapen sker med syftet att få en djupare förståelse för det 

forskningsområde som ska studeras (Forsberg & Wengström, 2013). Litteraturstudien bygger 

på vetenskapliga artiklar från forskning inom området, artiklarna ska vara aktuella och inte 

vara för gamla som äldst kommer artiklarna vara från 2006, det för att kunna beskriva hur det 

ser ut idag. De vetenskapliga artiklarna har sökts fram i tre olika databaser som har inriktning 

på medicin och omvårdnad för att få fram de artiklar som är relevanta till ämnet som har valts. 

 

Urvalsförfarande 

Artiklarna till resultatet har sökts efter i databaserna Cinhal, PsycINFO och PubMed vilka är 

databaser som är inriktade på medicin och omvårdnad och är därmed lämpliga att söka i då 

ämnet är inom de områdena. Specifika ämnesord har använts vid sökningarna efter artiklarna. 

Ämnesorden som användes vid artikelsökningarna hämtades från MeSH på PubMed och 

Cinahl Headings på Cinahl för att få artiklar som är relevanta till studien. Ämnesorden som 

användes vid sökningarna på Cinahl var Attitude of health personnel, Lesbians, Homosexuals 

male, Nurse attitudes, Health services accessibility och Health beliefs. På PsycINFO användes 

Keyword vid sökningarna för att få relevanta artiklar, det Keywords som användes var 

Lesbians. Utöver keywordet användes även treatment experience, attitude, healthcare, 

experiences. Ämnesorden på Pubmed var Homosexuality, Attitude of health personnel och 

male. Sökprocessen finns att se i (bilaga 1). Ämnesorden har använts för att avgränsa antalet 

träffar och få artiklar som riktar in sig på syftet. Om antalet träffar är för många för att läsa 

igen användes även ord som health care och quality of health care för att avgränsa ytterligare 

även om dessa ord inte är ämnesord. När antalet träffar kom ner till ett hanterbart antal 

kollades först titeln av artikeln för att se om artikeln var av intresse, sedan lästes 

sammanfattningen igenom på de artiklar där titeln verkade vara intressant, därefter kollades 

resultatet igenom så att studien verkade vara relevant till syftet för litteraturstudien. Artiklar 

från olika delar av världen valdes ut och inte enbart artiklar från t.ex. Sverige.  

 

Inklusionskriterier till litteraturstudien är att artiklarna ska vara vetenskapliga och de ska vara 

granskade av andra forskare inom området (Peer reviewed). Artiklarna ska vara original 

artiklar vilket innebär att det är första gången som resultatet redovisas, artiklarna ska inte 

heller vara för gamla, ungefär åtta år som mest vilket innebär att de ska vara från 2006. Andra 

inklusionskriterier är att det ska vara både homosexuella män och kvinnor, deltagarna i 

studierna ska vara över 18 år. Exklusionskriterier är om artiklarna handlar om bara bisexuella 

och inte homosexuella, om deltagarna är under 18 år, om det inte är inom 

allmänsjuksköterskans kompetensområde som t.ex. mödravården. 
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Kvalitetsbedömning 

Artiklarna som används i litteraturstudiens resultatdel har kvalitetsgranskats för att få fram ett 

trovärdigt resultat. Att granska kvalitén på artiklarna är nödvändigt för att det inte ska bli 

oklart vad analysen grundar sig på, det skapar även en förståelse för vad artiklarna handlar 

om, granskningen sker också för att få ett resultat som är trovärdigt. Till granskningen av 

artiklarna modifierades Fribergs (2012) granskningsmall för kvalitativa studier, där det finns 

olika frågor som ska besvaras och utefter det bedöms kvalitén på artiklarna. För varje Ja-svar 

på frågorna fick artikeln ett poäng och vid ett Nej-svar fick den inget poäng, totalt kunde varje 

artikel få 19 poäng. För att artikeln skulle bedömas med hög kvalitet skulle den ha minst 75 % 

av maxpoäng, för att ha medel minst 50 % om artikeln har mindre än 50 % anses den ha låg 

kvalitet. Frågorna som ställs vid granskningen finns att se i (bilaga 2). En översikt över 

artiklarna samt bedömningen av kvalitén av de artiklar som finns i studiens resultat finns i 

(bilaga 3). Endast artiklar med minst medelkvalitet har valts ut, från början fanns 13 artiklar 

men efter kvalitetsgranskningen valdes 9 av artiklarna ut till resultatet, de andra valdes bort på 

grund av de inte hade tillräcklig hög kvalitet.  

 

Dataanalys 

De artiklar som valts ut har sedan analyserats med Lundman och Hällgren-Graneheims (2013) 

analysmetod som ger en djupare förståelse av artiklarna och som till slut beskriver det 

specifika fenomenet. Författaren har läst artiklarna flertalet gånger för att få en tydligare 

uppfattning om vad artiklarna handlar om eftersom artiklarna är på engelska. I analysmetoden 

plockas först meningsenheter ut från artiklarnas resultatdel, meningsenheterna är meningar 

eller citat som är avskrivna ordagrant. Meningsenheterna kondenserades sedan för att 

materialet skulle bli kortare och mer hanterbart och centrerat till syftet. Samtidigt som 

kondenseringen skedde har stor försiktighet iakttagits då innehållet i meningsenheterna var 

viktigt att bevara. Av de kondenserade meningarna skapades sedan koder för att kärnan i 

texten skulle lyftas fram, de koder som tagits fram kommer att vara grunden för de kategorier 

och underkategorier som kommer finnas i resultatdelen (ibid, 2013). En översikt på hur 

materialet har analyserats och de olika koderna tagits fram finns i (bilaga 4). 

 

Förförståelse 

Förförståelse är den bild som forskaren/författaren har av det fenomen som ska studeras. I 

förförståelsen inkluderas teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. 

Det kan både vara positivt och negativt att använda sig av sin förförståelse och det råder olika 

uppfattningar hur vida författaren ska utnyttja sin förförståelse (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2013). Vid analysen av artiklarna kommer författaren att åsidosätta sin egen 

förförståelse för att få fram vad artiklarnas resultat är på bästa sätt och inte sätta sina 

värderingar till det.  

 

Forskningsetiska aspekter 

I litteraturstudien kommer det endast att finnas med artiklar där ett tydligt etiskt 

ställningstagande har gjorts, samt att intervjuerna i studierna har följt Helsinforsdeklarationen 

(2013). Exempelvis att informanterna har blivit informerade om studiens syfte och att 

informanterna gett sitt samtycke till studien och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska studierna ha fått tillstånd av en etisk kommitté 

eller ska ett noggrant etiskt övervägande ha gjorts innan studien påbörjades, alla resultat i 

studien ska vara presenterade och inte bara de som stödjer hypotesen, det är oetiskt att endast 

presentera resultat som stödjer forskarens hypoteser. Författaren ska redovisa alla resultat som 

framkommer och inte vrida och rikta resultatet. (Axelsson, 2013).  
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Resultat 
 

Analysen av de nio artiklarna skapade fyra huvudkategorier och till ena huvudkategorin 

skapades fyra underkategorier (Tabell 1). Kategorierna beskriver hur homosexuella upplever 

att sjuksköterskan har varit vid mötet inom sjukvården. Underkategorierna har skapar en 

djupare förståelse för huvudkategorien. 

Tabell 1. 

Huvudkategori Underkategori 

Heteronormativet inom vården  

Kunskapsnivån hos sjuksköterskan -Patienternas vård påverkas av 

kunskapsnivån 

-Homosexualitet ses som sjukdom och att 

den kan botas 

-Religiösa åsikter har stor betydelse 

-Känslan av att inte bli sedd 

Våga berätta eller hemlighålla sin 

homosexualitet 

 

Anhörigas betydelse   

 

Heteronormativet inom vården 

Inom vården antar de flesta av personalen att alla patienter är heterosexuella, det finns ett så 

kallat heteronormativt tänkande bland sjukvårdspersonalen. I väntrummen är det oftast 

information med ett heteronormativt antagande som kommuniceras i form av de broschyrer 

som finns (Röndahl, Innala & Carlsson, 2006). Det finns en avsaknad av litteratur och 

broschyrer som riktar sig till homosexuella personer (Seaver, Freund, Wright, Tija & Frayne, 

2008). Även enligt Bjorkman och Malterud (2009) användes oftast ett heteronormativt 

tänkande hos sjukvårdspersonalen, kvinnorna i studien kände att de hade varit tvungna att ta 

ställning till om de skulle informera personalen om att de var homosexuella eller välja att inte 

by sig om att berätta och bli sedda som heterosexuell. De som berättade för personalen att de 

var homosexuella upplevde att bemötandet ändå var riktat till heterosexuella och fick 

information som var riktad till heterosexuella. Vissa lesbiska kvinnor hade blivit tvungna att 

göra ett graviditetstest när de kom in med buksmärtor till sjukhuset även fast de berättat att de 

var lesbiska och inte hade haft sex men en man (ibid, 2009). Lesbiska kvinnor som sökte vård 

kände sig sammankopplade med reproduktion och även generaliserade då det antogs att alla 

kvinnor ville eller kunde få barn (Seaver, et al., 2008). Enligt Röndahl, et al. (2006) är det 

oftast vid inskrivningssamtal som ett heteronormativt antagande finns då det finns vissa 

standardfrågor som ställs. 

 

If they could ask if I have a partner instead of if I´m married and have children, because even 

if we can be married and have children, their questions just assume that you´re heterosexual 

– then it´s up to me what I tell them (Röndahl, et al. 2006).  

 

En kvinna får ofta frågan av sjuksköterskan om hon har en man eller en pojkvän och en man 

får ofta frågan om han har en fru eller en flickvän, flertalet av sjuksköterskorna blir 

överraskade när en kvinna säger ett kvinnligt namn och en man säger ett manligt. I vissa fall 

har sjuksköterskan ställt om frågan igen (ibid, 2006).  
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Kunskapsnivån hos sjuksköterskan 

De homosexuella informanterna upplevde det som att sjuksköterskans hade en bristande 

kunskap när det kom till hur de ska förhålla sig till och bemöta homosexuella patienter. Den 

bristande kunskapen som upplevdes visade sig i form av en osäkerhet hos sjuksköterskan i hur 

de ska bemöta en homosexuell person (Röndahl, 2009a). För vissa homosexuella var det inte 

viktigt att sjuksköterskan hade en hög kunskap innan bara de var intresserad av att lära sig om 

det och bemöta patienterna som vanliga människor och inte som något annorlunda (Katz, 

2009). Av vissa sjuksköterskor ses homosexualitet fortfarande som en sjukdom och att det går 

att bota det. En religiös tro har lett till dåligt bemötande där en sjukdom ansågs vara guds sätt 

att straffa en homosexuell, vilket har skapat en oro hos patienterna att vårdas av en religiös 

(Röndahl, 2009a). I Röndahl et al. (2006) upplevde patienterna att de inte blev behandlade 

eller sedda som andra människor då vårdpersonalen inte var intresserade av deras liv. Vissa 

informanter upplevde att de inte blivit bemötta med respekt och att personalen hade uppträtt 

fördomsfullt och haft förutfattade meningar om homosexuella (Bjorkman & Malterud, 2009). 

 

Patienternas vård påverkas av kunskapsnivån 

I Bjorkman och Malterud (2009) visade det sig att flertalet av informanterna tyckte att  

sjuksköterskorna hade en bristande kunskap när det kom till att informera lesbiska kvinnor om 

sexuellt överförbara sjukdomar. Kvinnorna hade även blivit tillsagda att vissa 

rutinundersökningar som till exempel screening av livmoderhalsen inte var nödvändigt att 

göra då de var homosexuella. Det fanns även vissa som hade upplevt att personalen hade bra 

kunskap, framför allt om säkrare sex och sexuellt överförbara sjukdomar bland homosexuella 

kvinnor (ibid, 2009). Det finns en bristande kunskap bland vårdpersonalen om homosexuellas 

hälsa, den bristande kunskapen ses som ett hinder för vården (Seaver, et al., 2008). Enligt 

Röndahl (2009a) visade det sig att informanterna upplevde att sjukvårdspersonalen hade en 

bristande kunskap i hur de skulle förhålla sig till homosexuella patienter. Den bristande 

kunskapen berodde på att det fanns en osäkerhet om hur vårdpersonalen skulle förhålla sig till 

homosexuella patienter. Okunskapen om hur vårdpersonalen skulle förhålla sig till patienterna 

ledde till att de upplevde personalen som avståndstagande och undvikande. Vissa informanter 

upplevde en ensamhet under vårdtiden då de kände att vårdpersonalen höll en viss distans till 

dem och kom bara in när det var något som skulle göras. Några upplevde distansen som ett 

tecken på att vårdpersonalen hade en osäkerhet och inte visste hur de skulle förhålla sig till 

homosexuella patienter (ibid, 2009). 

 

”... what was going through my mind was that I was very much alone – I remember that – the 

staff came only if they had to do something and maybe that´s how it is, but I wondered 

sometimes if they were avoiding me because I´m a lesbian (ibid, 2009). 

 

Många beskrev att de ofta hade mött vårdpersonal som var rädda för att möta homosexuella 

patienter på fel sätt. Det ledde ofta till en osäkerhet hos både patienten och vårdaren. 

Osäkerheten påverkade ofta kommunikationen då vårdpersonalen var rädda för att välja fel 

ord när de skulle prata med homosexuella och att de skulle bli förolämpade. Enligt några 

informanter ledde denna osäkerhet till att de inte var öppna och att patienterna kände att de 

blev behandlade som något annorlunda. Några homosexuella menade att personalen inte 

behövde göra det svårare för sig själva utan att prata om samma saker som med en 

heterosexuell person som visar att de bryr sig om patienten. En man berättade ”They have to 

get used to people like us who are different but still not different" (Röndahl, et al., 2006). 

Även i Rowan, DeSousa, Randall, White och Holley (2014) beskrev informanterna att de 

upplevde sjuksköterskorna som rädda och undvikande av att ha svåra konversationer om 

homosexualitet då det fanns en osäkerhet om hur de skulle förhålla sig till homosexuella. 
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Enligt Katz (2009) ansåg vissa patienter som varit i kontakt med vården vid många tillfällen 

under en längre tid att kunskapsnivån är högre nu än vad det var förut. I Röndahl et al. (2006) 

ansåg informanterna att det behövdes mer kunskap bland personalen inom vården för att 

homosexuella ska känna att de bemöts med samma respekt som heterosexuella. Det var även 

viktigt för patienterna att vårdpersonalen var intresserade av deras livsvärld för att de skulle få 

en förståelse för hur deras liv var. Enligt Seaver et al. (2008) var det viktigt för patienterna att 

personalen hade god kunskap om homosexualitet och att de var pålästa inom området för att 

de skulle kunna känna sig trygga. I Rowan, et al. (2014) beskrev några informanter att de hade 

haft positiva erfarenheter av vården där sjuksköterskan hade varit välkomnande och hade haft 

en bra kunskap om homosexualitet och det som personerna sökte vård för. De informanter 

som upplevde att de fått ett bra bemötande valde att kontakta sjukvården vid fler tillfälle än 

om de blivit dåligt bemötta. 

 

I feel like I talked to someone who seemed like they genuinely cared. Was able to get my 

questions answered. So I guess it just depends on the individual person because I also had 

terribe experiences, but this one wasn´t so bad at all (Rowan, et al., 2014).   

 

Första mötet med vårdpersonalen var enligt homosexuella patienter det avgörande för 

relationen mellan dem. Flertalet patienter hade upplevt att sjukvårdspersonalen var precis så 

respektfull, neutral och tolerant som de hade hoppats på att de skulle vara (Röndahl, 2009a). I 

Bjorkman och Malterud (2009) visade det sig vara annorlunda där upplevde patienterna att 

mötet kändes obekvämt och framförallt mötet med läkaren, det visade sig att personalen hade 

uppträtt fördomsfullt och nedlåtande efter det att patienten berättat om sin homosexuella 

läggning. Många homosexuella män kände sig osäkra till att söka vård då samhället var fullt 

med fördomar och de kände sig diskriminerade redan innan de sökte vård. En homosexuell 

man berättade att han var rädd för att mötas av fördomar som att han hade AIDS bara för att 

han var homosexuell och undvek därför så länge som möjligt att ta kontakt med vården. 

Homosexuella män beskrev att om deras homosexualitet inte syntes upplevde de att 

bemötandet blev bättre vilket visar på att vårdpersonalen har vissa fördomar mot 

homosexuella (Araújo, Montagner, Da Silva, Lopes & De Freitas, 2009). 

 

”When I sought proctologist to do routine exams… entering the office…I was treated in a way 

as if… he wanted to embarrass me, you know? I felt strange, because many people were 

looking at me like this: a guy in STD room, and I saw some people talking and looking at me. 

I could tell there were talking and looking at me out the corner of their eyes. They kept 

looking. Looking and mocking, looking as if I was insignificant. I felt humiliated because even 

though I am homosexual, I am a person, I am a human being. If it is complicated, you see 

people looking at you and judging you without knowing what you are really doing there. 

Wondering if you have or do not have a disease, if you are a bad person or not, because being 

homosexual is not…it is something we were born with” (Araújo et al., 2009). 

 

Patienterna upplevde att attityden som personalen hade berodde på vilken generation de 

tillhörde, den äldre generationens sjuksköterskor ansåg ofta att homosexualitet var något 

patologisk och var mer undvikande. Patienterna föredrog att vårdas av yngre sjuksköterskor 

då de inte var lika undvikande som de äldre och de yngre ansågs ha mer kunskap eller var mer 

villiga att lära sig mer om homosexuella och deras liv. En homosexuell man berättade att han 

tyckte det var bättre att gå till kliniker där det var yngre personal då han ansåg att den äldre 

generationen var mer homofobisk (Röndahl, 2009a).  
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”...it´s the intense old matronly type that´s worst, the ones in their 60 s. They know nothing 

about it and don´t want to learn anything new either – the bulk of them still see it as a disease 

– they are staunch conservatives when it comes homosexuality and how families 'should' be 

made up” (Röndahl, 2009a). 

 

Patienterna i studien upplevde det som att sjuksköterskan skulle ha en god kommunikativ 

förmåga och inte vara dömande för att vara en bra sjuksköterska, det spelade ingen roll vilken 

ålder sjuksköterskan hade (Seaver, etal., 2008). Även i Lane et al. (2009) framkom det från 

informanterna att åldern inte alltid spelade någon roll utan det berodde på hur accepterande 

personalen var. I Araújo et al. (2009) studie visade det sig att homosexuella upplevde att 

bemötandet av homosexuella var bättre på specialiserade vårdenheter jämfört med i 

primärvården, vilket ledde till att de föredrog att söka vård där. Organisationen på dessa 

kliniker hade specifika strategier som följdes och professionell personal som jobbade vilket 

resulterat i bra mottagande och en bra vård. 

 

Homosexualitet ses som sjukdom och att den kan botas 

I Bjorkman och Malterud (2009) studie framkom det att flertalet av patienterna hade fått höra 

att deras homosexualitet var något patologiskt och det var homosexualiteten som orsakade de 

åkommor som de sökte vård för. Det visade sig även att homosexuella kvinnor upplevde det 

som att sjukvårdspersonalen ansåg att alla homosexuella var deprimerade och att det hängde 

ihop med att vara homosexuell. Även i Röndahls (2009a) studie visade det sig att patienterna 

upplevde att det fanns en tro bland vårdpersonalen att homosexualitet var något som var 

onormalt och patologiskt. I Bjorkman och Malterud (2009) berättade patienterna att det fanns 

vissa sjuksköterskor som hade försökt att bota deras homosexualitet så att de skulle bli 

normala igen. Det påstods också i något fall att homosexualitet var något som vissa hade i 

ungdomen men som kom till att gå över när de blev lite äldre och de skulle då bli 

heterosexuella.  

 

Religiösa åsikter har stor betydelse 

Flertalet homosexuella har upplevt att en religiös åsikt hos personalen är ett problem inom 

vården. De kände en oro över att vårdas av en person som var starkt religiös eller hade en 

annan stark kulturell bakgrund. Sjuksköterskor som hade en stark religiös åsikt ansågs vara 

oprofessionella då de inte kunde skilja på sina egna övertygelser och på sitt arbete. Vissa 

patienter ansåg att det var muslimerna som var mest knutna till sin övertygelse och ville bota 

deras homosexualitet. En patient berättade ”...there was also this nurse once who got down on 

her knees to pray for me, so I would be rid of my sinful ways. And she asked if she could take 

it up with her prayer group” (Röndahl, 2009a). I Lane, Mogale, Struthers, Mclntyre och 

Kegeles (2009) fick homosexuella höra att det var på grund av deras homosexualitet som de 

drabbades av t.ex. en könssjukdom och att det var guds sätt att straffa dem för att vara 

homosexuella. Även i Matthews, Lorah och Fenton (2006) framgick det att en religiös tro 

påverkade den vård som gavs, flertalet homosexuella upplevde det som att personalen tyckte 

att det var en skam att vara homosexuell. Det var inte ett önskvärt beteende enligt patienterna. 

 

Känslan av att inte bli sedd 

Det har visat sig att homosexuella ofta upplever att de inte blir sedda som vanliga människor 

utan ses som något onormalt. Oftast anses det bland vårdpersonalen att det är 

homosexualiteten som är orsaken till att har drabbats av en sjukdom (Röndahl, 2009a). I 

Röndahl et al. (2006) framkom det att några informanter upplevde att de inte blivit 

behandlade som andra personer. Det är framför allt i konversationerna som de upplever att de 

inte blir sedda som de människor de är, det beror på att vårdpersonalen konverserar på ett sätt 
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som är riktat till heterosexuella och de är oftast inte intresserade av att lära sig eller ta reda på 

mer om hur homosexuella har det i sitt liv. I Seaver et al. (2008) ansåg några av informanterna 

att de inte fick ett bra bemötande av personalen. Informanterna ville ha en sjuksköterska som 

var intresserad av att prata med en homosexuell och dennes livsstil och på så vis ta reda på om 

det fanns något annat som fungerade först än att bara ta en massa mediciner. I Lane, et al. 

(2009) visade det sig att patienterna upplevde att de inte sågs som normala människor utan 

som något annorlunda, de framkom även att homosexuella inte accepterade som vanliga 

människor och det visades heller ingen respekt för homosexuella. I Bjorkman och Malterud 

(2009) upplevde vissa patienter att sjuksköterskor hade hjälpt dem till självacceptans genom 

att ha en öppen och accepterande attityd till homosexuella patienter. Patienterna kände även 

att de hade blivit stöttade vid vissa motgångar som när t.ex. en partner gått bort eller de 

upplevt att det var en svår tid att vara öppet homosexuell i samhället. I Rowan et al. (2014) 

hade vissa upplevt en dålig service som berodde på att sjuksköterskorna hade en dålig attityd 

mot homosexuella, de kände sig inte sedda som vanliga människor eller att de var viktiga. De 

kände sig objektifierade och sjuksköterskorna förutsatte att de skulle ha HIV bara för att de 

var homosexuella. 

 

Berätta eller hemlighålla sin homosexualitet 

I Katz (2009) studie hade informanterna varit i kontakt med vården vid flertalet tillfälle under 

en längre tid, alla patienterna hade varit öppna inför vårdpersonalen om sin homosexualitet 

vid varje tillfälle. Deltagarna i studien tyckte att det var viktigt att våga vara öppen med sin 

livsstil och sin homosexualitet inför vårdpersonalen eftersom det var en viktig del av en 

persons identitet. I Matthews et al. (2006) studie var det för informanterna viktigt att kunna 

vara öppna och berätta om sin sexuella läggning och inte behöva ha fokus på att hålla det 

hemligt. Lesbiska kvinnor i Seaver et al. (2008) önskade att vårdpersonalen skulle vara mer 

uppmuntrande till att homosexuella skulle berätta och vara öppna med sin sexuella läggning 

samt att de inte skulle vara lika dömande och ha homofobiska attityder. I Bjorkman och 

Malterud (2009)  upplevde vissa informanter att de hade fått stöd och uppmuntran av 

sjuksköterskan när de hade berättat om sin homosexualitet. Vissa informanter i Matthews et 

al. (2006) valde att inte berätta om sin homosexualitet då de trodde det fanns en risk för att 

sjuksköterskan inte skulle hålla det konfidentiellt och det skulle föras vidare vilket 

informanterna inte ville skulle ske. I Röndahl et al. (2006) upplevde vissa det som 

skrämmande att avslöja sin homosexualitet då de hade en tro om att sjuksköterskan skulle ha 

en negativ attityd mot dem när de valde att berätta att de var homosexuella. Även i Bjorkman 

och Malterud (2009) fanns det hos några informanter ett bristande förtroende för personalen 

som gjorde att de inte berättade, det kunde även vara att de skämdes över sin sexuella 

läggning som gjorde att de valde att inte berätta för personalen. Enligt Katz (2009) hade 

responsen hos vårdpersonalen varit olika för patienterna när de hade berättat om sin sexuella 

läggning. De flesta av sjuksköterskorna hade varit positiva medan några inte visade någonting 

och vissa ignorerade det helt. Lane et al. (2009) visade att homosexuella valde att hålla sin 

sexualitet hemligt för att undvika dåligt bemötande och fördomar från vårdpersonalen.  

 

Flertalet av informanterna i Bjorkman och Malterud (2009) ansåg att i de flesta fall var viktigt 

att berätta för vårdpersonalen om sin homosexuella läggning, då det kunde vara relevant ur 

medicinsk synvinkel och ur behandlingssyfte. Vid mindre sjukdom som inte var allvarlig 

ansåg informanterna att det inte var relevant att berätta om sin homosexualitet för personalen. 

Att välja att inte berätta för vårdpersonalen kunde orsakas av en rädsla för att bli identifierad 

som ett objekt och som något annorlunda, de kvinnor som varit öppna med sin sexuella 

läggning kände att de hade blivit sedda som objekt och inte som individer. Även i Matthews 

et al. (2006) upplevde de homosexuella männen att de blivit sedda som objekt, enligt 
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informanterna i studien var det viktigt att se till hela människan och att fokus inte bara låg på 

det sexuella för att de skulle våga vara öppna med sin sexualitet för vårdpersonalen.  

 

Hemlighållandet av sin homosexualitet kan leda till att patienten inte vågar vara sig själv fullt 

ut, det kan påverka relationen mellan patienten och vårdaren. Även om en patient är öppen 

med sin homosexualitet kan det påverka relationen beroende på vad vårdpersonalen har för 

uppfattning om homosexualitet. Sjukdomen som de sökte vård för förbisågs ofta för de som 

berättat om sin homosexualitet och istället hamnade fokus ofta på det istället för att behandla 

sjukdomen som de sökte vård för (Bjorkman & Malterud, 2009). Hur relationen skulle 

komma att utvecklas mellan sjuksköterska och patienten var enligt Seaver et al. (2008) 

beroende på hur sjuksköterskans förhållningssätt var när de frågade om patienternas sexuella 

läggning. En accepterande och icke dömande attityd gjorde det möjligt för patienten att känna 

det möjligt att kunna vara ärlig om sin homosexualitet. I Araújo et al. (2009) valde de flesta 

att inte berätta om sin homosexualitet, informanterna valde att söka vård på andra orter än den 

man tillhörde för att kunna vara anonym eftersom de flesta på den lokala vårdenheten visste 

om deras homosexualitet, de litade inte heller på personalen och de trodde att de skulle bli 

hånade för sin sexuella läggning. I Katz (2009) tyckte informanterna annorlunda, de berättade 

att inte vara ärlig om sin homosexualitet för vårdpersonalen kunde påverka relationen negativt 

då de kände att de inte kunde delta fullt ut i mötet. 

 

Anhörigas betydelse 

Anhöriga var viktiga vid vårdandet enligt informanterna i Matthews et al. (2006), det betydde 

mycket för patienterna att de fanns med och speciellt partnern till patienten. Vissa hade haft 

mindre positiva erfarenheter av att involvera anhöriga och framförallt föräldrar som inte hade 

accepterat att deras barn var homosexuell. Även i Katz (2009) var partnern en central del och 

framför allt vid diagnos och behandling. Många var rädda för att deras partner inte skulle 

accepteras av sjukvårdpersonalen och där av lämnas utanför och inte få vara med vid 

behandlingen. Partnerns roll var för många att finnas med som ett stöd. Röndahls (2009a) 

studie visar på betydelsen av anhöriga för patienten, det framkom även att partnern till 

homosexuella ofta kände sig åtsidosatt och utanför när det kom till vården av deras anhörig.  

 

I needed someone who I could break down in front of and he was the person there... You need 

to feel like your life hasn´t changed that much... You´re still an attractive being and you´re 

still desirable, especially by the person you love (Katz, 2009). 

 

De anhöriga upplevde att de var maktlösa, övergivna och att de fick en dålig information av 

sjuksköterskorna om vad som gjordes med deras partner (Seaver, et al., 2008). Informanterna 

i Röndahls (2009a) studie upplevde en negativ attityd när de mötte sjuksköterskan, vissa 

ansåg att det inte hade med homosexualiteten att göra medan andra kopplade samman den 

negativa attityden med att de var homosexuella. Även i Röndahl, et al. (2006) beskrev många 

anhöriga att det fanns en negativ icke verbal kommunikation och de kände sig inte 

accepterade. Matthews et al. (2006) menar på att det är viktigt att sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal har vetskap om att det finns olika familjekonstellationer och att det är viktigt att 

de behandlas med samma respekt som övriga även om de anses vara utanför normen. 
 

 

Diskussion  

 

Inom vården antas det att alla patienter är heterosexuella av vårdpersonalen och det 

kommuniceras på ett sätt som är riktat till heterosexuella. Homosexuella upplevde att det  
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fanns en osäkerhet hos sjuksköterskan i bemötandet av homosexuella där sjuksköterskan är 

rädd för att använda sig av fel ord och förolämpa patienten. En okunskap finns inom vissa 

områden framförallt om könssjukdomar och hur de smittar mellan homosexuella och det finns 

av vissa sjuksköterskor en uppfattning om att bara för en man är homosexuell har han 

HIV/AIDS. Den äldre generationen tillsammans med de som har en stark religiös åsikt har en 

tro om att homosexualitet är en sjukdom. Flertalet homosexuella väljer att inte berätta för sin 

vårdgivare att de är homosexuella då de inte vill bli behandlade annorlunda jämför med 

heterosexuella då vissa upplevt att vårdpersonalen kommunicerar med ett heteronormativt 

antagande även fast de berättat att de är homosexuella. 

 

Metoddiskussion 

Användning av en kvalitativ ansats anses vara lämplig vid en litteraturstudie där författaren 

vill undersöka hur homosexuella patienter upplever bemötandet inom sjukvården. En 

kvalitativ ansats rekommenderas att användas av Polit och Beck (2011). Den induktiva 

ansatsen som syftar till att data samlades in förutsättningslöst har använts då det skulle 

undersökas hur homosexuella upplevde bemötandet. Den deduktiva metoden som författaren 

valde att inte använda utgår från hypoteser med antagande om förhållanden mellan två eller 

fler parter. Den induktiva ansatsen var mer relevant till den kvalitativa studien som skulle 

göras (Forsberg & Wengström 2008). Den manifesta innehållsanalysen valdes då författaren 

ville ta reda på hur homosexuella personer upplevde bemötandet och inte ha med sin egen 

tolkning när resultatet analyserades. Manifesta innehållsanalysen är en textnära analys som 

inte ska innefatta tolkning, men det finns dock alltid lite tolkning med vid den manifesta 

analysen. Den latenta innehållsanalysen är motsvarigheten till den manifesta, i den latenta 

sker det en djupare tolkning på en högre abstraktionsnivå (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Därför 

valdes den latenta innehållsanalysen bort och den manifesta valdes för att på ett rättvist sätt 

visa vad artiklarnas resultat var. 

 

En tanke har funnits på att göra en litteraturstudie baserad på bloggar, men det visade sig att 

det inte finns så många bloggar som homosexuella skrivit om just deras möte med sjukvården 

och det var även svårt att hitta bloggar. Det har även funnits en tanke att genomföra 

intervjuer, men det skulle ta för mycket tid att genomföra med enbart en författare samt att det 

skulle kunna vara svårt att hitta informanter som vill ställa upp på intervjun. Författaren 

känner sig inte heller komfortabel med intervjuer, det hade kunnat påverka arbetet negativt 

redan från start. På grund av detta uteslöts de båda metoderna. De två metoder som valdes 

bort kunde ha fått fram ett annorlunda resultat än det som blev utav artiklarna. Användning av 

intervjuer eller bloggar kunde lett till att jag fått en bättre förståelse och en känsla för hur 

personerna känner än jag fick genom att läsa resultatet i artiklar från redan färdiga intervjuer. 

Intervjuer hade även skapat ett resultat som varit från Sverige och på så vis hade det kunnat 

skilja sig från det som blev av artiklarna. 

 

De databaser som artikelsökningarna skedde i har inte haft en negativ inverkan på antalet 

artiklar och dess kvalitet. Databaserna Cinahl och PubMed är databaser som är inriktade på 

medicin och omvårdnadsvetenskap vilket gav en hög relevans på de artiklar som hittades. 

PsycINFO behandlar mer den psykologiska vetenskapen inom medicin och omvårdnad vilket 

kan ha bidragit till ett mer varierat resultat jämfört med de andra två databaserna (Forsberg & 

Wengström, 2008). Det har även varit till positiv inverkan då det var patienternas upplevelse 

som skulle beskrivas och då kan det psykologiska vara bra att ha med och belysa det från en 

annan synvinkel.  
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För att få de artiklar som hade högst relevans från de olika databaserna till studiens syfte 

användes olika ämnesord som hämtades från databaserna, författaren har tagit hjälp av en 

bibliotekarie vid Linnéuniversitetet bibliotek i Växjö med var ämnesorden hittas. 

Användingen av specifika ämnesord gör att antalet träffar blir färre och mer riktat mot det 

syfte som finns till studien som ska göras (ibid, 2008). Att specifika ämnesord har använts vid 

sökningen av artiklar har lett till att trovärdigheten för resultatet i litteraturstudien har ökat, då 

fakta på ett systematiskt sätt har tagits fram. Det har minskat risken att det har blivit ett fel vid 

sökningen av artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Artiklarna som söktes skulle inte 

vara äldre än från 2006 vilket ledde till att det var ny forskning som skulle presenteras i 

litteraturstudien, att använda sig av ny forskning ökar trovärdigheten till att resultatet som 

presenteras stämmer med hur det ser ut i verkligheten idag (Östlundh, 2012). Vid val av 

artiklarna fanns ett etiskt tänkande med och det var ett krav att forskarna till artiklarna skulle 

fått ett godkännande av en etisk kommitté eller att ett noggrant etiskt övervägande hade gjorts. 

Att det etiska övervägandet finns med beskrivit är av stor betydelse enligt Forsberg och 

Wengström (2008) och att resultatet inte förvrängs samt att all fakta tas fram och inte bara det 

som stödjer författarens tankar. Artiklarna kvalitetsgranskades utefter Friberg (2012) 

granskningsmall som modifierades lite där några frågor gjordes om lite och vissa lades till för 

att passa till litteraturstudien som skulle göras. Enligt Friberg (2012) ska granskningsmallen 

modifieras lite för att artiklarna ska kunna bedömas på bästa sätt till den studien som ska 

göras. Efter granskningen valdes artiklar med medel eller hög kvalitet ut, fyra artiklar med 

medelkvalitet och fem med högkvalitet. Hade bara artiklar med hög kvalitet valts ut hade 

resultatets tillförlitlighet varit större det kan ses som en svaghet att artiklar med medelkvalitet 

valdes ut. Då det inte fanns så mycket forskning inom området och problematiken med att 

hitta originalartiklar valde författaren att ha med artiklar av medelkvalitet för att få ett större 

och mer varierat resultat. Det fanns även en problematik med att hitta artiklar som hade bra 

etiska resonemang. Efter kvalitetsgranskningen valdes nio artiklar ut till resultatdelen.  

 

Analysen har författaren gjort själv för att skapa sig en förståelse för vad artiklarna handlar 

om, artiklarna har lästs flera gånger för att kunna få en djupare förståelse för innehållet. Att 

enbart en person har läst och analyserat texterna minskar tillförlitligheten då det enbart till en 

syn på resultatet istället för om två personer hade analyserat och sedan diskuterat innehållet i 

artiklarna (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2013). Eftersom artiklarna är skrivna på 

engelska kan det komma att ifrågasättas om det är en korrekt översättning som gjorts. 

Artiklarna anses vara lättförståliga om det har varit några ord som författaren inte kunnat har 

de översatts med en ordbok och på så vis kan en rättvis tolkning av artiklarnas resultat ske, 

vilket är viktigt för att resultatet i litteraturstudien ska bli korrekt.  
 

Författaren har på ett systematiskt sätt arbetat sig igenom de olika delarna i artiklarna med 

specifikt fokus på syfte och resultat (Friberg, 2012). Lundman och Hällgren-Graneheims 

(2013) analysmetod anses ha stärkt resultatet då författaren på ett systematiskt sätt har gått 

igenom artiklarnas resultat och sedan analyserat dem på djupet och kommit fram till vad 

artiklarna handlar om. Författaren har haft sin förförståelse åsidosatt för att på bästa sätt kunna 

analysera resultatet i artiklarna. Att ha sin förförståelse åsidosatt har gjort att författaren inte 

har lagt egna värderingar och tankar vid analysen som skulle kunnat prägla resultatet. 

Förförståelsen anses inte ha varit ett problem vid analysen av artiklarna. Dock kan 

förförståelsen omedvetet ha påverkat analysen även fast den åsidosatts och därmed även 

påverkat resultatet (ibid, 2013). 

 

Det totala antalet informanter i alla artikarna var 288 personer vilket är många för att vara av 

kvalitativ ansats. Informanterna var både homosexuella män och kvinnor i olika åldrar över 
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18 år, informanterna var jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Att det är många informanter 

med i de olika studierna samt att informanterna är i olika åldrar gör att litteraturstudiens 

resultat får en större tillförlitlighet eftersom det på ett bättre sätt belyser hur det ser ut i 

verkligheten och inte bara hur det ser ut för en specifik åldersgrupp eller för bara män eller 

kvinnor. Det stora antalet leder till en bättre bild av hur problemet ser ut än om det bara skulle 

varit ett fåtal med fås det inte en lika bra bild av problemet och kan inte vara lika säkra på om 

det stämmer eller inte. Att ha ett många informanter är en styrka för arbetet (Forsberg & 

Wengström, 2008). Artiklarna som användes var från olika delar av världen vilket kan ha 

påverkat hur resultatet blev, det hade varit en fördel om alla artiklar varit från enbart Sverige 

eller Norden för att få en tydlig bild av hur det ser ut just här. Att artiklarna är från olika delar 

av världen kan ha påverkat resultatet i litteraturstudien då det finns skillnader i vården mellan 

de olika länderna. Resultatet har inte någon direkt överförbarhet till andra grupper då detta 

resultat är specifikt för homosexuellas upplevelse och inte heterosexuella (Lundman och 

Hällgren-Graneheim, 2013). Resultatet i litteraturstudien är för lite för att kunna generalisera 

och säga att det gäller var som helst i världen. Även om det skulle gett ett mer tillförlitligt 

resultat att bara ha artiklar från ett land eller från samma område i världen valdes det att ta 

artiklar från olika delar av världen då det inte fanns så mycket forskning inom området. 

Homosexualitet finns över hela världen så det har inte setts som ett stort problem att ha 

artiklar från olika delar av världen. Det kan vara positivt att ha artiklar från olika länder då det 

finns en kulturell skillnad som kan ha påverkat resultatet och att det blivit ett mer varierat 

resultat än om det bara hade varit från ett specifikt område. Det resultat som kommit fram 

anses ändå vara till nytta för sjuksköterskor att ha kunskap om. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att homosexuella patienter upplever det som att det finns en tydlig brist på 

kunskap hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal om hur de ska förhålla sig till 

homosexuella patienter. Enligt Röndahl (2009b) finns det en bristande kunskap hos 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Den bristande kunskapen kan bero på att det inte 

undervisas tillräckligt mycket i utbildningen om just bemötandet av homosexuella, det 

undervisas om bemötandet av heterosexuella personer. Även fast det finns en bristande 

kunskap om bemötandet har vissa patienter i litteraturstudien upplevt att den yngre personalen 

hade mer kunskap nu är vad de hade förr i tiden.  

 

Patienterna i studien upplevde det även som att det fanns en osäkerhet hos personalen om hur 

de skulle bemöta patienterna vilket ledde till att sjuksköterskorna blev avståndstagande och 

undvikande vilket ledde till att patienterna kände sig ensamma. Den bristande kunskapen om 

homosexuellas hälsa kan ses som ett hinder för en bra vård. I Röndahl, Innala och Carlsson 

(2004a) framkom det att vissa sjuksköterskor själva kände att de var osäkra på hur de skulle 

bemöta en homosexuell patient och ansåg att de själva hade en bristande kunskap om hur 

homosexuella ville ha det. De tyckte att desto längre patienten var där desto lättare blev det 

och att det brukade lösa sig.  

 

I litteraturstudiens resultat har det framkommit att vissa upplever det som att sjuksköterskorna 

anser att sjukdomen som de söker för är på grund av att de är homosexuella. Även i Bjorkman 

och Malterud (2007) framkommer det att patienterna får känslan av att vissa sjuksköterskor 

tror att sjukdomen eller problemet de söker för beror på att de är homosexuella. Vilket kan ta 

bort förtroendet och tryggheten för sjukvården hos den patienten som upplever det så. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) har en patient ofta redan en känsla av otrygghet när de söker 

vård för en sjukdom då sjukdomen ofta anses som något som kränker ens vardagsliv, samt att 

det skapas ofta en rädsla hos patienten om vad det är för sjukdom och hur det ska gå. Det är 
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viktigt som sjuksköterska att finnas till för patienten för att kunna öka tryggheten hos 

patienterna vid vårdandet. I Dahlberg och Segesten (2010) beskrivs det att det är när 

patienterna blir lämnade ensamma eller inte blir trodda som otrygghet skapas, därför är det 

viktigt att visa sitt intresse för patienten och bry sig om dem. I Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) står det att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfylla kraven för 

en god och säker vård. För att vården ska bli god och säker krävs det att patientens behov av 

trygghet tillgodoses, vilket det inte har gjort i de studier som visats i litteraturstudien. 

 

Homosexuella upplevde att det bland en del av vårdpersonalen finns en tro om att 

homosexualitet var något patologiskt och som gick att bota, vissa sjuksköterskor sa att det var 

något som en del människor fick gå igenom i ungdomen men att de skulle bli fria från det när 

de blev äldre. I Röndahl, Innala och Carlsson (2004b) visade det sig att sjuksköterskor som 

trodde att homosexualitet var något förvarat och att det ansågs som en sjukdom hade lägre 

kunskaper om bemötandet av homosexuella jämfört med de som hade uppfattningen att 

homosexualitet var något medfött. I litteraturstudien fanns det en oro hos homosexuella att 

vårdas av personer som hade en stark religiös åsikt och som inte kunde skilja på sina 

övertygelser och sitt arbete. Religiösa ansåg att sjukdomen som en homosexuell sökte vård för 

berodde på att de var just homosexuella och det var guds sätt att straffa dem. De försökte även 

bota patienternas homosexualitet då det såg som en sjukdom i sig. De som vårdats av personal 

med religiös åsikt ansåg att vården påverkades negativt av den religiösa personalen. Det har 

visat sig finnas en skillnad i kunskapsnivån hos religiösa och icke religiösa, religiösa har en 

lägre kunskapsnivå om homosexualitet än vad icke religiösa har (Röndahl, 2009b). I Röndahl 

et al. (2004a) har det visat sig att det finns en skillnad i hur en religiös med icke svensk 

kulturell bakgrund och en som har svensk kulturell bakgrund ser på homosexuella. Personer 

som har en icke svensk kulturell bakgrund är mer homofobiska än vad personer med svensk 

bakgrund, vilket påverkar hur de bemöter och behandlar homosexuella patienter. Studien 

visade även på att flertalet av sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna upplevde att de 

inte involverade sina egna tankar om homosexuella i arbetet även om de hade svårt med 

homosexuella var det inget som de tyckte syntes i deras arbete. Vilket motsäger det resultat 

som framkommit i litteraturstudien. Sjuksköterskorna tror inte att de visar sina åsikter men 

enligt resultatet i litteraturstudien märker patienterna av deras åsikter. 

 

Homosexuella upplever ofta att de inte blir sedda som de människor de är utan att de ses som 

något annorlunda och onormalt. Sjuksköterkan var inte heller intresserad av att ta reda på 

patientens livsvärld. I Röndahl et al. (2004a) visade det sig att sjuksköterskorna och 

sjuksköterskestudenterna ville ha mer kunskap om homosexuellas livsvärld och deras sexuella 

läggning för att kunna vårda på bästa sätt. Det fanns även några som inte alls ville vårda 

homosexuella och om det fanns möjlighet skulle de avstå från att vårda homosexuella. 

Livsvärlden är enligt Dahlberg och Segesten (2010) viktig att ta reda på för att på bästa sätt 

kunna vårda patienten. Genom livsvärlden får sjuksköterskan reda på hur patienten upplever 

hälsa, sjukdom och lidande. Livsvärlden är unik för varje enskild patient och varje enskild 

patients livsvärld måste därför tas reda på för att kunna förstå hur patienten vill ha det. Genom 

att ha god kunskap om livsvärlden kan sjuksköterskan förstå och lättare stärka och stödja 

patientens hälsoprocesser. Vilket leder till att välbefinnande uppnås lättare, det är viktigt att 

kunna känna ett välbefinnande även vid sjukdom. Det är viktigt att främja välbefinnande för 

att ett bra vårdande ska uppnås (Dahlberg & Segesten, 2010). Informanterna i litteraturstudien 

upplevde att de ville ha en sjuksköterska som var intresserad och villig att lära sig mer om hur 

homosexuella har det i sitt liv, sjuksköterskorna behövde inte ha en kunskap om 

homosexuella sedan innan bara de visade intresse för den personen som de är.  
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Homosexuella kände sig ofta objektifierade av sjuksköterskan och att de hade förutfattade 

meningar om hur homosexuella är. I Röndahl, Bruhner och Lindhe (2009) ville patienterna att 

sjuksköterskan skulle visa ett intresse för dem som patienter och i detta fall deras graviditet 

och framtida föräldraskap och inte bara ha fokus på deras sexuella läggning. I McCabe (2004) 

studie visade det sig vara annorlunda där tyckte patienterna att sjuksköterskan hade tagit sig 

tid till att se hela patienten och inte bara fokusera på den sexuella läggningen. Även 

sjuksköterskestudenterna hade varit förstående och brytt sig om patienten, några patienten 

trodde att studenterna gjorde det för att de inte var lika upptagna som sjuksköterskorna samt 

att de inte hade spårat in sig på att bara prata om en specifik sak med patienten. Många av 

patienterna upplevde det som att de kunde prata mer öppet med studenterna om allt möjligt 

som oroade dem jämfört med sjuksköterskorna. I Röndahl et al. (2009) ville patienterna bli 

behandlade som vilka andra blivande föräldrar som helst. Om de hade möjlighet valde de en 

klinik som hade en specialkompetens för att få ett bra bemötande vid graviditeten. 

Sjusköterskan behövde inte ha en speciell kunskap om homosexuella bara de var öppna och 

behandlade dem som vilka andra patienter som helst. I litteraturstudien fanns det även några 

som föredrog de specialiserade klinikerna framför de vanliga då de hade ett bättre bemötande. 

I Röndahl (2009b) visade det sig att personal med högre utbildningsnivå hade en högre 

kunskap om homosexualitet. Vilket kan vara en anledning till att patienterna ansåg att 

personalen hade mer kunskap på de specialiserade avdelningarna. 

 

Det första mötet var för patienterna viktigt för hur vårdrelationen skulle bli. Vissa upplevde 

sjukvårdspersonalen så respektfull, neutral och tolerant som de hade hoppats på. Flertalet 

andra upplevde det tvärtom då mötet kändes obekvämt och att personalen hade uppträtt 

fördomsfullt och nedlåtande då patienten berättat om sin homosexualitet. Flertalet av 

informanterna i Röndahl et al. (2009) beskrev att det dåliga bemötandet som vissa upplevde 

inte berodde på att de var homosexuella utan att det var på grund av att de inte hade en kemi 

som fungerade och att bemötandet inte skulle varit annorlunda om de hade varit 

heterosexuella. Ett dåligt bemötande och där sjuksköterskan inte är respektfull och accepterar 

patienterna för hur de är leder ofta till att vårdrelationen blir lidande och inte så bra som den 

borde bli. En dålig vårdrelation kan leda till att en trygghet hos patienten inte infinner sig och 

vägen till ett bra välbefinnande blir längre för patienten. Sjuksköterskorna var inte likna 

öppna i sitt bemötande som patienterna hade önskat att de skulle vara. Att som sjuksköterska 

inte vara öppen och följsam vid vårdandet kan enligt Dahlberg och Segesten (2010) leda till 

att välbefinnande inte uppnås och att det blir ett vårdlidande för patienten då de inte blir 

behandlade på ett professionellt sätt. Vårdlidande är det som sjuksköterskan alltid ska jobba 

för att undvika att det uppstår. Resultatet visade även att vissa undvek att uppsöka sjukvården 

då de var rädda för att bli diskriminerande då hela samhället hade en förutfattad mening och 

fördomar om homosexuella. Den äldre generationen hade mer fördomar om homosexualitet 

än vad den yngre generationen hade, vissa menade på att det inte berodde på vilken ålder det 

var på vårdpersonalen då det helt berodde på vilken person det var och hur denne var i sin 

personlighet. 

 

De flesta patienterna upplevde att det var bra att kunna vara öppen om sin homosexualitet 

inför vårdpersonalen då de upplevde att de inte kunde vara helt öppna om andra saker när de 

döljde sin homosexualitet. Vissa ville inte berätta för vårdpersonalen om sin sexuella läggning 

då de inte trodde att sjuksköterskan skulle kunna hålla det hemligt och att det skulle pratas om 

det öppet på avdelningen sedan så att alla visste om det. I Bjorkman och Malterud (2007) 

anser informanterna i studien att det är viktigt att kunna berätta om sin homosexualitet inför 

vårdpersonalen, ändå valde inte alla att berätta om sin sexualitet. De som berättade tyckte det 

var viktigt för att kunna vara öppen om andra saker samt att det enligt vissa blir en mer positiv 
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inställning och personalen vågar prata om det och ser inget konstigt i att ha en partner av 

samma kön. De som inte tyckte att personalen hade en positiv inställning när de berättade om 

sin homosexualitet upplevde det ofta som att det fanns en risk att allt fokus hamnade på 

sexualiteten och inte det som söktes vård för.  

 

För patienterna har det varit viktigt att de anhöriga har involverats vid vårdandet och varit 

delaktiga och funnits som stöd. De anhöriga har inte alltid bjudits in till att vara delaktiga i 

vårdandet, de kände sig inte heller accepterade i vården och har ofta känt sig maktlösa och 

övergivna. Flertalet var rädda just för att deras partner inte skulle accepteras som partner och 

därför inte involveras vid behandlingen. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det inget som 

säger att sjuksköterskan måste involvera de anhöriga om patienten inte är ett barn eller inte 

kan tala för sig själv. De menar även på att det ändå är av stor vikt att involvera de anhöriga så 

att de också vet vad som kommer att göras eller inte göras. Det är även viktigt för att patienten 

ska känna att de har ett stöd från de som står dem närmst (ibid, 2010). I Socialstyrelsen (2005) 

står det att det är sjuksköterskans ansvar att ta till vara på de närståendes kunskaper och 

erfarenheter. För att kunna göra det måste de anhöriga involveras i vården.  

 

Fortsatt forskning 

När litteraturstudien skrevs insåg jag att det fanns en kunskapsbrist hos sjuksköterskan och 

den övriga vårdpersonalen. Det är framför allt sjuksköterskans kunskap om hur de ska bemöta 

och förhålla sig till homosexuella som har studerats i denna studie. Studien belyser även de 

heteronormativa antagandena och vad de har för konsekvenser vid bemötandet av 

homosexuella. Det finns idag väldigt lite forskning inom området och det skulle behöva 

forskas mer inom detta område för att kunna skapa en bra och säker vård för alla. 

 

Slutsats 

Utifrån de homosexuelas upplevelse finns det ett heteronormativt tänkande inom vården där 

det finns en tro om att alla är heterosexuella och all information är riktat till heterosexuella 

personer. Det har även visat sig att homosexuella upplever det som att kunskapsnivån hos 

sjuksköterskan är bristande när det kommer till hur de ska bemöta och förhålla sig till 

homosexuella. Hos många finns det en osäkerhet när de ska bemöta en homosexuell person då 

sjuksköterskan ofta är rädd för att förolämpa personen genom att välja fel ord när de ska 

kommunicera, vilket ledde till att sjuksköterskan blev avståndstagande. Den yngre personalen 

anses ha bättre kunskap om homosexualitet och vara mer öppna för att lära sig mer om det än 

vad den äldre generationen. Största bristen i kunskap finns hos de som är religiösa, då de tror 

att homosexualitet är en sjukdom eller något som vissa går igenom i ungdomen men som går 

över när de blir äldre. Homosexuella känner en oro över att behöva vårdas av en religiös. 

Vissa upplever att den yngre generationen har bättre attityd medan andra menar på att det 

beror på vem det är som är sjuksköterska och dennes inställning och är inte beroende på ålder. 

Det är många som väljer att inte berätta om sin homosexualitet för att kunna få ett bra 

bemötande. Flertalet tyckte dock det var viktigt att vara öppen med sin homosexualitet för att 

kunna vara närvarande vid vårdandet. För patienterna var de anhöriga viktiga vid vårdandet 

och att de blev involverade och inte lämnade utanför. 
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Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

 

Cinahl* 2014-10-27 Homosexuals (MM) 268  

  + Health beliefs (MM) 2 1 

     

Cinahl* 2014-10-27 Homosexuals, male (MM) 1035  

  + Lesbians (MM) 81  

  + healthcare  5 1 

     

Cinahl* 2014-10-27 Homosexuals, male (MM) 1035  

  + Lesbians (MM) 81  

  + Nurse attitudes (MM) 2 1 

     

Cinahl* 2014-10-31 Attitude of health personnel 

(MM) 

4795  

  + Lesbians (MM) 6 1 

     

Cinahl* 2014-10-31 Homosexuals, male (MM) 1035  

  Attitude of health personnel 

(MM) 

3 1 

     

Cinahl* 2014-11-03 Homosexuals, male (MM) 1035  

  +Health servcies 

accessibility (MM) 

16  

  + Health care  11 1 

     

PubMed* 2014-11-03 Homosexuality (MeSH)   

  + Attitude of health 

personnel (MeSH) 

  

  +male (MeSH) 16 1 
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Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

 

PsycINFO* 2014-11-05 Lesbians (KW) 395  

  + Experiences 119  

  + Healthcare 4 1 

     

PsycINFO* 2014-11-05 Lesbians (KW) 395  

  + Treatment experience 14  

  + Attitude 5 1 

     

*Avgränsat till år 2006-2014 och Peer Reviewed 
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Syftet med studien 
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 Är syftet tydligt formulerat? 

 Finns några teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

 

Undersökningsgrupp 

 Finns urvalskriterier beskrivna? (inklusionskriterier och exklusionskriterier) 

 Finns det beskrivit när, var och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 Beskrivs undersökningsgruppen? 

 Finns det ett etiskt förhållningssätt? 

 

Metod och datainsamling 

 Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

 Beskrivs det var datainsamlingen skedde? 

 Är data systematiskt insamlade? 

 

Dataanalys 

 Finns begrepp, teman eller kategorier i resultatet? 

 Diskuteras analys och tolkning av resultatet? 

 Är resultaten pålitliga? (forskarens och undersökningsgruppens trovärdighet) 

 De teorier och tolkningar som finns är beroende på insamlad data? (citat från originaldata) 

 

Utvärdering  

 Finns det en metoddiskussion? 

 Sker en återkoppling av resultatet till den urspungliga forskningsfrågan? 

 Har resultaten klinisk relevans? 

 Finns risk för bias? 
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År 
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Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitetsbedömning 

Katz, A. 

 

2009 

 

Canada 

 

Oncology Nursing 

Forum 

Gay and Lesbian 

patients with cancer 

Att beskriva 

cancerupplevelsen hos 

homosexuella män och 

kvinnor. 

 

Kvalitativ ansats där 

semistrukturerade intervjuer 

genomfördes face to face. 

N=7 Studien visade på att det var 

patienterna tyckte det var 

viktigt att personalen visste om 

att de var homosexuella. Både 

positiva och negativa 

reaktioner vid bemötandet. Att 

dölja sitt närvarande är att inte 

helt vara med i vårdandet. 

Rädda för att deras anhöriga 

inte skulle involveras i vården. 

Hög 

Röndahl, G. 

 

2009 

 

 

Sverige 

 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences  

 

Lesbians´ and gay 

men´s narratives about 

attitudes in nursing. 

Att beskriva 

homosexuella 

patienters erfarenheter 

av attityden i vården 

Kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer. 

N=27 Vårdpersonalen hade okunskap 

och en osäkerhet vid 

bemötandet och hade en 

avståndstagande och 

undvikande attityd. Äldre var 

sämre på bemötandet och de 

ansågs tro att det var en 

patologisk orsak att vara 

homosexuell. Hemlighållande 

av sin sexuella läggning kan 

leda till en osäkerhet.  

Hög 

Bjorkman, M. & 

Malterud, K. 

 

2009 

 

 

Norge 

 

Scandinavian Journal 

of Primary Health 

Care.  

Lesbian women´s 

experiences with 

health care: A 

qualitative study. 

Att undersöka 

homosexuella kvinnors 

erfarenheter av 

sjukvården relaterat till 

deras sexuella läggning 

för att öka kvalitén på 

vården för 

homosexuella. 

Kvalitativ ansats, där 

kvinnorna fick skriva om 

deras erfarenheter och sedan 

skicka in det via internet till 

författarna. 

N= 128 Det visade sig finnas en 

bristande kunskap hos 

sjuksköterskor. Många trodde 

det var patologiskt och en fas i 

ungdomen som skulle gå över. 

Det råder ett heteronormativt 

bemötande i vården där alla tas 

för heterosexuella. 

Hög 
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År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitetsbedömning 

Lane, T., Mogale, T., 

Struthers, H., 

Mclntyre, J. & M. 

Kegeles, S. 

 

2008 

 

Guateng provinsen i 

Sydafrika 

 

Sex transmitted 

infection 

“They see you as a 

different thing” The 

experiences of men 

who have sex with 

men with health care 

workers in South 

African township 

communities 

Beskriva interaktionen 

mellan män som ha sex 

med män och 

sjukvårdspersonalen. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

N=32 Deltagarna upplevde att de inte hade 

mötts med respekt och att de äldre 

sjuksköterskorna var mer ignorerande 

och var mer homofobiska. De yngre 

sjuksköterskorna hade bättre 

kunskap/förståelse. Man ses som 

något annorlunda och väljer därför 

ofta att dölja sin homosexuella 

läggning. 

Medel 

Röndahl, G., Innala, 

S. & Carlsson, M. 

 

2006 

 

Sverige 

 

Journal Of Advanced 

Nursing 

Heterosexual 

assumptions in verbal 

and non-verbal 

communication in 

nursing. 

Beskriva vad 

homosexuella har att 

säga om sina 

erfarenheter av 

sjukvården som både 

patient och partner. 

En kvalitativ 

semistrukturerad intervju 

studie gjordes.  

N=27 Blev oftast missförstådda när de 

berättade om sin homosexualitet. 

Rädda för att avslöja sin sexualitet på 

grund av de negativa attityderna. 

Äldre homosexuella kände sig mer 

isolerade än vad yngre gjorde. 

Bristande kunskap hos 

sjuksköterskorna och de anhöriga fick 

bristande information. 

Hög 

Matthews, C. R., 

Lorah, P. & Fenton, 

J. 

 

2006 

 

USA 

 

Journal of Mental 

Health Counseling  

 

Treatment experiences 

of gays and lesbians in 

recovery from 

addiction: A 

qualitative inquiry.  

Syftet var att kunna 

skapa bättre förståelse 

för homosexuellas 

erfarenheter av 

drog/alkohol 

behandling.  

Först skickades 

bakgrundsformulär ut som 

de fick svara på, sedan 

hölls intervjuer med de 

som hade 

inklusionskriterierna  

N=12 

(2) 

Enligt deltagarna i studien var det 

viktigt att bli sedd som en hel 

människa och inte att bara 

homosexualiteten var i fokus. Det 

fanns en rädsla för att berätta då man 

var rädd att det inte skulle hållas 

konfidentiellt. Upplevelsen av 

bemötandet blev oftast mer negativt 

om sjuksköterskan hade en stark 

religions tro.   

Hög 

http://essential.metapress.com/content/112203/
http://essential.metapress.com/content/112203/
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Land 

Tidskrift 
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(Bortfall) 

Resultat Kvalitetsbedömning 

Seaver, M. R., 

Freund, K. M., 

Wright, L. M., Tjia, 

J. & Frayne, S. M. 

 

2008 

 

USA 

 

Journal of women´s 

health. 

Healthcare preferences 

among lesbians: A 

focus group analysis  

Karaktärisera lesbiskas 

erfarenheter av 

sjukvården 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer 

N=22 Det var viktigt för patienterna 

att kunna känna tillit och 

förtroende till sjuksköterskan. 

Det var även viktigt att 

sjuksköterskan hade kunskap, 

var påläst och accepterande 

och mindre dömande. Det 

önskades även att 

sjuksköterskan skulle vara mer 

uppmuntrande till att de skulle 

berätta om sin homosexualitet.  

Medel 

Araújo, M., 

Montagner. M., da 

Silva. R., Lopes. F., 

& de Freitas, M.  

 

2009 

 

Brasilien 

 

 AIDS Patient Care 

& STDs 

Symbolic violence 

experienced by men 

who have sex with 

men in the primary 

health service in 

Fortaleza, Ceará, 

Brazil: negotiating 

identity under stigma 

Beskriva män som har 

sex med mäns 

uppfattning av hur de 

behandlas i vården. 

Kvalitativ intervjustudie. N=21 Delatagarna valde att söka 

vård på andra ställen än det 

som låg närmst för att kunna 

vara anonym, eftersom man 

inte hade ett förtroende för 

personalen samt man var rädd 

för att mötas av fördommar om 

det fanns någon man kände. 

Bemötandet var bättre på 

specialistavdelning än i 

primärvården. 

Medel 

Rowan, D., Desousa, 

M., Randall, E. M., 

White, C. & Holley, 

L. 

 

2014 

 

North Carolina, USA 

 

Social Work in 

Health Care  

“We´re just targeted as 

the flock that has 

HIV”: Health care 

experiences of 

members of the 

house/ball culture. 

Beskriva 

erfarenheterna av 

vårdpersonalen som 

House/ball 

Community 

personerna har. 

Undersökande kvalitativ 

ansats med 

semistrukturerade intervjuer. 

N=12 Bemötandet skiljde sig åt med 

både positiva och negativa 

erfarenheter. Undvikande 

attityd och svåra 

konversationer gjorde att 

deltagarna undvek att söka 

vård. Positivt bemötande ledde 

till fler besök. 

Medel 
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Meningsenhet Kondenserad mening Kod Underkategori Kategori 

Informantera trodde att 

sjuksköterskorna var 

omedvetna om att de fick 

homosexuella att dölja sin 

sexuella läggning och 

förhindra vidare 

kommunikation. 

Sjuksköterskorna omedvetna 

om att de hindrade 

homosexuella att berätta om sin 

sexuella läggning.  

Dölja sin sexuella läggning.  Berätta eller hemlighålla sin 

homosexualitet 

Informanterna trodde att 

missförståelse berodde på att 

heterosexuella var rädda för 

att förödmjuka någon på 

grund av att välja fel ord när 

de kommunicerade med 

homosexuella. 

Heterosexuella rädda för att 

välja fel ord och förödmjuka 

homosexuella. 

Osäkerhet i bemötandet. Patienternas vård 

påverkas av 

kunskapsnivån. 

Kunskapsnivån hos 

sjuksköterskan 

En kvinna var rädd att hennes 

partner inte skulle accepteras 

och inkluderas i vården. 

Rädd för att partnern lämnas 

utanför och inte accepteras i 

vården. 

Partner ej delaktig.  Anhörig 

Flera informanter pratade om 

en oro för att bli vårdade av 

personal med religiös åsikt 

eller av personal med annan 

kulturell bakgrund än svensk. 

Oro att vårdas av religiös 

personal med annan kulturell 

bakgrund. 

Negativt med religiös åsikt. Homosexualitet ses som 

sjukdom och att den kan 

botas. 

Kunskapsnivån hos 

sjuksköterskan 

Heteronormativt antagande 

kommuniceras direkt i 

väntrum och på andra 

offentliga platser, genom 

broschyrer och annat 

informations material. 

Broschyrer och 

informationsblad är riktade till 

heterosexuella. 

Information riktad till 

heterosexuella. 

 Heteronormativet inom 

vården. 

 


