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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En neutral och direkt kommunikation är en av de mest avgörande faktorerna för 

en persons upplevelse av bemötande i samhället. Samhället idag bygger på en heteronorm 

vilket bidrar till ett exkluderande av personer som inte ingår i denna norm, exempelvis 

HBTQ-personer. Forskning har visat på att detta fenomen även förekommer inom sjukvården.  

Syftet:  Analysera homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners (HBTQ-personers) 

upplevelser av bemötande från vårdpersonal inom vården samt att analysera om en sexuell 

minoritetsgrupp som HBTQ påverkas av stigma och diskriminering inom vården.  

Metod: Sammanställning av kvantitativ- och kvalitativ forskning för att sammanfatta 

kunskapsläget såsom det ser ut idag.  

Huvudresultaten: Ett heterosexuellt antagande hade en inverkan på vården och patienternas 

upplevelser av bemötande på olika sätt. Vidare påverkades HBTQ-personer som en utsatt 

minoritetsgrupp av direkt och indirekt stigma och diskriminering i varierande utsträckning. 

Slutsats: Genom en neutral framtoning från vårdgivare kan en stabil patient-vårdgivare 

relation växa fram. Detta möjliggör en större öppenhet och acceptans inom vården. Slutsatsen 

visar även att ett holistiskt helhetstänk där varje människa ses med unika behov och 

egenskaper möjliggör en trygg vård för HBTQ-personer. Som sjuksköterska är det i kliniken 

viktigt att visa på ovanstående kunskap och förståelse för olika sexuella läggningar och 

könsvariationer. 
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ABSTRACT 

Background: A neutral and direct communication is one of the key factors of a person´s 

experience of attitudes within the society. Society today is based on a heteronorm which 

contributes to an exclusion of people whom are not a part of this norm, such as LGBTQ-

people. Previous research has shown that this phenomenon also exists within the health care.  

The aim: To analyze LGBTQ-people’s experiences of attitude from caregivers within the 

health care and analyze if Lesbian, gay, bisexual, transsexual and queer (LGBTQ-people), as 

a minority group, were affected by stigmatization and discrimination within the health care.  

Method: for the review was to through quantitative and qualitative data summarize the 

knowledge of today.  

Results: The study showed that a heterosexual assumption had an impact of the health care 

and  LGBTQ-people’s experiences of attitudes from caregivers in different ways. Furthermore 

the LGBTQ-people were more or less affected by direct- or indirect stigmatization and 

discrimination.  

Conclusion: A neutral appearance from caregivers could create a stable patient-caregiver 

relation. This will enable a greater openness and acceptance within the health care. A holistic 

attitude, where every human being is seen with unique needs and characteristics, will lead to 

safer care for LGBTQ-people. As a nurse it is important to show knowledge and 

understandings of different sexual orientations and gender variations to make the health care a 

safe place for everyone. 
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BAKGRUND 

Bemötande inom vården 

Behov av kommunikation och bemötande är en essentiell del av sjukvården (Baggens & 

Sandén, 2014). Bemötande inom vården innebär främst en kommunikativ förmåga att samtala 

och föra dialog mellan två parter vilket kräver en kompetens hos vårdgivaren men även att 

patienten är medveten och öppen om sina egna upplevelser (Robertson, 2013). Detta ställer 

vissa krav på kommunikationen och samspelet blir till en utmaning som både vårdgivare och 

patient måste anta (Hörnsten, 2013; Cook et al., 2015). En fungerande patient-vårdgivare 

relation anses som en av de viktigaste faktorerna för en bra sjukvårdsupplevelse (Robert, 

Waite, Cornwell, Morrow & Maben, 2014). En av sjuksköterskans uppgifter är att genom 

verbal- och ickeverbal kommunikation förhindra förekomst av diskriminering och stigma. 

Detta kan bland annat ske genom att applicera ett holistiskt synsätt gällande bemötande vilket 

har poängterats av deltagare i flera tidigare studier kring bemötande. Ett holistiskt synsätt med 

hänsyn till individens unika behov och bakgrund skapar en känsla av trygghet och tillit 

(Dickinson, Cook, Playle och Hallett., 2011; MacGabhann, 2015). Flertalet studier visar på att 

det förekommer brister i sjuksköterskors verbala och ickeverbala kommunikation gentemot 

patienten (Blanch-Hartigan et al., 2016; Foà et al., 2016; Wiman & Wikblad, 2004). Brist på 

kommunikation kan leda till att patienter upplever objektifiering i sin beroendeposition vilket, 

hos patienten, skapar en känsla av att inte bli tagen på allvar (Ahlenius et al., 2016). Coulter 

och Clearly (2001) undersöker hur patienter upplever bemötandet från vårdpersonal i 5 olika 

länder, däribland Sverige. Resultatet visar stora brister i personalens respekt för patienten 

önskemål och en avsaknad av känslomässigt stöd. Deltagarna upplever även att vårdpersonal 

inte har tillräcklig vilja att bli fullständigt involverade i deras omvårdnad vilket även styrks av 

Wiman och Wikblad (2004). 

 

En viktig aspekt inom vården idag är synen på patienten som främst ska ses som en person 

med unika behov och erfarenheter, och inte endast en kropp, diagnos eller sjukdom. Hur 

vårdpersonal kommunicerar och bemöter patienter inom vården kan därför vara avgörande för 

enskilda individers uppfattning av vården, inte minst för patienter inom särskilt utsatta 

grupper eller minoritetsgrupper (Govere & Govere, 2016; Hörnsten, 2013). Ett exempel på en 

särskilt utsatt grupp är homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ) vilka har 

en större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen enligt en 
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undersökning av Stockholms läns landsting (2011). Socialstyrelsen (2011) beskriver 

iakttagelser om problem kring ojämlik vård inom olika mer eller mindre utsatta grupper, 

däribland HBTQ-personer. Detta fenomen förekommer även i Munson och Cook (2016) 

studie som beskriver hur homo- och bisexuella kvinnor söker vård i mindre utsträckning än 

heterosexuella kvinnor. Det finns också en risk för ojämlik tillgång till vård då vårdgivaren 

eventuellt inte har kännedom om patientens sexuella läggning vilket kan påverka hens 

behandling. Annan forskning visar på att HBTQ-personer som grupp söker mindre vård 

grundat på att de inte upplever sig bli behandlade med respekt (Kunskapscentrum för jämlik 

vård, 2015). Något som ytterligare beskriver HBTQ-personers särskilda utsatthet är 

förekomsten av negativa upplevelser av vården för denna grupp som uppmätts vara 1,5 gånger 

så vanligt än hos heterosexuella personer. Den största negativa upplevelsen finns i 

kommunikation med sjuksköterskor (Elliot et al., 2014). Vidare beskrivs transpersoner 

(personer som genom sitt könsuttryck och/eller sin könsidentitet avviker från könsnormer) ha 

lägre förtroende för vården än övriga medborgare (Roberts & Fantz, 2014; Socialstyrelsen, 

2011). 

 

Stigmatisering och diskriminering 

Stigmatisering utgår från att personer i en grupp kategoriseras och klassificeras utifrån olika 

egenskaper, vilka uppfattas negativa. Dessa blir kopplade till stereotypiska drag och de 

avvikande stereotypiska dragen, som exempelvis icke heteronormativa, nedvärderas. Detta 

leder till separation mellan “vi” och “dem” i samhället och den stigmatiserade gruppen kan 

utsättas för diskriminering (Stergiou-Kita, Pritlove & Kirsh, 2016). Utifrån ett teoretiskt 

ramverk beskriver Herek, Gillis och Cogan (2009) detta fenomen gällande stigmatisering av 

sexuella minoriteter och visar på att sexualitet är något socialt konstruerat vilket har lett till 

sociala kategorier med ojämlikt fördelad makt och status. Termen “sexuell stigma” hänvisar 

till den lägre status hos en grupp människor som inte inkluderas i den heterosexuella normen 

gällande exempelvis relationer och identitet. Vidare beskrivs en allmän vetskap om en 

existerande stigmatisering av denna grupp i samhället. Stigmatiseringen leder till en 

vedertagen acceptans för människors ojämlika behandling genom exempelvis ett 

heterosexuellt antagande eller ett osynliggörande av sexuella minoriteter. Den underliggande 

allmänt accepterade stigman leder således till en uppfattning om att HBTQ-personer förtjänar 

diskriminering i samhället.  
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Likt Herek et al. (2009) beskrivning av hur sexuell stigma påverkar HBTQ-personer som en 

utsatt grupp, rapporterar Mayer et al. (2008) hur begränsningar till optimal vård för HBTQ-

personer orsakas av olika barriärer som grundar sig i det underliggande sociala stigmat. 

Barriärerna beskrivs dels vara en motvilja hos HBTQ-personer att offentliggöra sin sexuella 

läggning eller en otillräcklig kompetens hos sjukvårdspersonal. Vidare beskriver Åkerberg 

(2016) att stigmatisering kan påverka individers möjligheter och förutsättningar i negativ 

riktning och att stigmatisering och diskriminering ofta hänger samman. 

 

Diskrimineringsombudsmannens (DO) beskrivning av diskriminering innebär en kränkande 

eller missgynnande handling i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Dessa 

innefattar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering kan 

vara direkt eller indirekt och te sig som bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella 

trakasserier (DO, 2015). Diskriminering kan påverka sättet personer tänker och handlar mot 

utsatta minoritetsgrupper i ett samhälle, som dem med könsöverskridande identitet och 

sexuell läggning (Figueroa & Zoccola, 2015).  

 

Sedan början på 1940-talet är homosexualitet inte längre något kriminellt i Sverige 

(Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), 2009). Runt om i världen finns dock 

fortfarande länder som anser att homosexualitet är en kriminell handling (Regeringskansliet, 

i.d.). I en studie av Dickinson et al. (2011) intervjuas sju män i England vilka, under perioden 

innan avskaffandet av lagen mot homosexualitet och transvestism, fått behandling för sin 

sexuella läggning. Under den tiden stod valet för dessa män mellan fängelse eller behandling 

av sin normavvikande sexualitet eller könsidentitet. På grund av diskriminering och stigma 

från samhället genomled männen två olika typer av behandling, kemisk eller elektrisk, vilket 

påverkat hela deras liv, såväl i samhället och samlivet som inom sjukvården. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) ska ingen bli diskriminerad utifrån vem en är som individ. Alla 

patienter har rätt till ett gott bemötande utan stigma och diskriminering från samhället och 

sjukvården.  

Teoretisk ram 
Kunskap kring sårbarheten och de flertal olika faktorer som kan spela in av att tillhöra en 

utsatt grupp är en förutsättning för att skapa en god vård. Neuman och Fawcett (2011) 

formulerade på 70-talet Neumans omvårdnadsteori vilken fokuserar på att behandla en klient 

som ett system där klienten kan innebära en enskild individ, en grupp eller en familj. 
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Klientens system består av olika nivåer vilka kan påverkas av yttre faktorer, såsom att 

identifiera sig som en HBTQ-person. Nivåerna, beroende på utformning och utveckling, 

ligger till grund för hur klienten hanterar olika stressorer i dess omgivning. Detta skapar en 

unik förmåga hos varje klient att hantera omvärlden och påverkar klientens välmående. Med 

detta holistiska synsätt på varje enskilt system kan Neumans omvårdnadsteori skapa 

förutsättningar för ett enat fokus och beröra flera av sjuksköterskans områden. 

Sjuksköterskans främsta mål är att genom Neumans omvårdnadsteori underlätta ett optimalt 

och ihållande välmående hos klienten (Neuman & Fawcett, 2011). Detta för att skapa en trygg 

vård för alla patienter. 

Problemformulering 
International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association (ILGA) släpper varje år en 

tabell över de europeiska ländernas mänskliga rättigheter för HBTQ-personer (Rainbow 

Europe, 2016). Denna ranking baseras främst på hur lagar och regler i respektive land hjälper 

utsatta grupper inom frågor som jämställdhet, familjefrågor och hat. Sverige ligger på en 12e 

plats på denna rankning över Europas 49 länder. Sveriges regering arbetar aktivt med 

problematiken och lagstiftandet kring hårdare lagar för att skapa bättre förutsättningar för 

HBTQ-personers rättigheter i samhället (Bah Kunhke & Lövin, 2015). Jämförelsevis med 

andra europeiska länder ligger Sverige högt på listan men många HBTQ-personer känner 

fortfarande stor otrygghet i det svenska samhällsklimatet. Detta till stor del till följd av 

diskriminering (Myndigheten för ungdom och civilrättsfrågor (Mucf), 2010). Förekomsten av 

diskriminering och stigma av HBTQ-personer i samhället globalt sett är något som mycket 

forskning visar på. Nationella studier från olika länder har pekat på att detta fenomen även 

förekommer inom sjukvården. Som ett globalt fenomen finns detta sparsamt beskrivet i en 

mer omfattande storlek, som en litteraturstudie. Därför är detta ett ständigt aktuellt ämne att 

föra forskning och utbildning inom. Med en litteraturstudie finns möjligheten att undersöka 

huruvida bemötande inom sjukvården ser likadant ut runt om i världen och i vilken mån 

stigmatisering och diskriminering förekommer. En bred kunskap och information kring ämnet 

bemötande för denna grupp kan ge sjukvården utökad kunskap och förståelse för 

könsvariationer och olika sexuella läggningar. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att analysera HBTQ-personers upplevelser av bemötande från 

vårdpersonal inom vården samt analysera om en sexuell minoritetsgrupp som HBTQ påverkas 

av stigma och diskriminering inom vården. 
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METOD 

Forskningsdesign 
Forskning på HBTQ-personers upplevelser av bemötande, stigma och diskriminering är ett 

relativt nytt område inom vårdvetenskapen. Tidigare forskning bygger mycket på att 

undersöka bemötande och upplevelser av stigma samt diskriminering generellt i samhället 

inom gruppen HBTQ-personer. Som utsatt grupp har de sedan länge drabbats av dåligt 

bemötande på grund av bland annat stigma och diskriminering. Tidigare forskning har även 

visat på att detta förekommer inom sjukvården ur ett flertal nationella perspektiv. Som ett 

globalt fenomen finns detta sparsamt beskrivet i en mer omfattande och analyserande storlek 

varför en litteraturstudie valdes att genomföras till detta examensarbete. Detta för att 

ytterligare vidga perspektiv och stärka kunskapen som finns inom ämnet bemötande kring 

gruppen HBTQ-personer runt om i hela världen. 

Sökstrategi 

Urval av databaser 

Databaserna PubMed, Cochrane samt CINAHL användes.  

Sökord  

Följande sökord identifierades som relevanta MeSH-termer/ämnesord: gay, nurse, healthcare, 

LGBT, patient, gender identity, experience 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna omfattade artiklar vilka handlade om bemötande, stigma och/eller 

diskriminering inom sjukvården med minst en av de fyra subgrupperna homo, bi, trans eller 

queer som varit i kontakt med vården samt varit publicerade på engelska eller svenska mellan 

åren 2000-2016. Litteratursökningarna genomfördes i databaserna PubMed, Cochrane samt 

CINAHL. Enbart artiklar som var tillgängliga på Uppsala Universitets bibliotek inkluderades. 

Det antal artiklar i varje sökning som exkluderades på grund av detta redovisas i tabell 1. 

Vidare valdes artiklar utefter kombinationer av sökorden (tabell 1) och valdes därefter ut till 

en första genomläsning baserat på relevanta abstract vilka kunde besvara syftet. Studierna 

som inkluderades skulle ha fått tillstånd av etisk kommitté eller beskrivit etiska överväganden. 

Exklusionskriterier omfattade artiklar vilka var skrivna på andra språk än svenska eller 

engelska då resurser inte fanns att översätta dem ur både en ekonomisk- och tidsaspekt. Totalt 

valdes 22 artiklar, se tabell 1.  
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Tabell 1. Översiktstabell över genomförda sökningar  

Databas Sökord. 

Kombination 

av sökord 

(MeSH-

ord/ämnesord

) 

Antal träffar Antal lästa 

abstract 
Antal lästa 

artiklar 

 

Antal utvalda 

artiklar efter 

granskningen  

CINAHL 
18 november 2016 

gay AND 
nurse AND  
patient 

5102 
214 
93 

0 
0 
72 

10 1 

CINAHL 
16 november 2016 

gay AND  
healthcare 

5127 
144 

0 
48 

121 4 

Cochrane  
18 november 2016 

LGBT 13 7 2 0 

Cochrane 
18 november 2016 

gay AND  
patient 

1 

1 

1 0 0 

PubMed 
18 november 2016 

LGBT AND 
healthcare 

970 

356 

4 0 0 

PubMed  
18 november 2016 

gay AND  
healthcare 

9298 
2701 

0 
82 

5 3 

PubMed 
17 november 2016 

gender identity 

AND health 

care 

10176 
2455 

 

0 
1063 

10 10 

PubMed  
16 november 2016 

gay AND nurse 

AND patient 
9362 
393 
100 

0 
0 
435 

124 3 

PubMed 17 

november 2016 
gay AND 

experience 

AND 

healthcare 

14257 
905 
308 

32 4 1 

Total   = 321 = 55 = 22 
1 varav tre dubbletter från andra sökningar  4 varav fem var dubbletter från andra sökningar. 
2 1 artikel kunde ej öppnas  5 3 artiklar kunde ej öppnas 
3 2 artiklar kunde ej öppnas  

Bearbetning och analys 

Efter en systematisk gallring av 55 lästa artiklar utifrån inklusionskriterierna 

kvalitetsgranskades 22 av dessa artiklar då dessa svarade till studiens syfte. En 

kvalitetsgranskning av de funna artiklarna genomfördes utifrån två granskningsmallar från 

Forsberg och Wengström (2016), en för kvalitativa studier och en för kvantitativa studier. 

Mallarna modifierades med tillägg av en fråga kring studiernas etiska överväganden, detta då 

det dels var av stor relevans att säkerhetsställa etiska kvalitén i varje artikel men även 

eftersom det var ett inklusionskriterium i denna litteraturstudie. Ett poängsystem skapades för 

att bedöma kvalitén, se bilaga 1. När kvalitetsanalysen var genomförd sammanfattades 

artiklarnas huvudresultat, författare, år, land, syfte, design och kvalité i en resultatanalys 

(bilaga 1). Samtliga 22 artiklar som granskades inkluderades till resultatet då fenomenet var 

genomgående beskrivet.  
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RESULTAT 

Syftet med denna litteraturstudie var att genom granskning av befintlig forskning 

sammanställa HBTQ-personers upplevelse av bemötande, som en sexuell minoritet, från 

vårdpersonal inom vården samt undersöka om samma grupp upplevde någon stigma eller 

diskriminering inom vården. Nio kvantitativa och 13 kvalitativa artiklar inkluderades i 

litteraturstudien. Resultatet baserades på 22 artiklar vilka efter kvalitetsgranskning bedömdes 

ha låg (n=1), medel (n=6) eller hög (n=15) kvalité, se bilaga 1. Artiklarna kom från tio olika 

länder; Storbritannien (n=2), USA (n=6), Kanada (n=6), Brasilien (n=1), Sverige (n=2), 

Taiwan (n=1), Nya Zeeland (n=1), Sydafrika (n=1), Turkiet (n=1), Australien (n=1) . En 

sammanställning av studiernas resultat vad gäller teman presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2. Presentation av teman i resultatet. 

Teman Subkategori 

Upplevelse av bemötande - Tankar om att komma ut 
- Patient-vårdgivare relation 
- Verbal- och ickeverbal kommunikation 
- Klinisk miljö 
- Stöd från vården 

Upplevelse av stigma & diskriminering - Påverkan på patienten 
- Förväntningar av diskriminering 

Upplevelse av bemötande 

Under litteraturstudiens första tema behandlas ämnet bemötande och kommunikation utifrån 

olika patientperspektiv. Samtliga subkategorier sammanfattar hur det heteronormativa 

antagandet färgar upplevelsen av bemötande hos HBTQ-personer.  

Tankar om att komma ut 

Majoriteten av deltagarna (53%) i en studie av Göçmen och Yilmas (2016) uppgav att de inte 

ville offentliggöra sin sexuella identitet eller läggning för vårdpersonal. Liknande beskrev 

transexuella deltagare i Barrett, Crameri, Lambourne och Latham (2015) oviljan att delge sin 

sexuella identitet till vårdgivare efter att ha blivit nekade vård vid upprepade tillfällen. I en 

studie av Fish och Williamson (2016) gav deltagarna en uppsjö av skäl till att inte avslöja sin 

sexuella läggning inför vårdgivare. Bland dessa var bristen på tillfällen, en bild av att 

patientens sexuella läggning inte var relevant för behandlingen och överlevnaden samt en 

nedsatt förmåga att ta emot den förväntade uppfattningen av negativa reaktioner från 

vårdgivarens sida om ett offentliggörande av ens läggning. Många av deltagarna nämnde ett 
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antagande av heterosexualitet trots existerande tecken på en homo- eller bisexualitet (som 

smycken och symboler för sexuell variation). Detta var vårdgivarens uppgift att vara 

uppmärksam på, menade deltagarna. En annan anledning till att inte komma ut var hur den 

sexuella läggningen inte var relevant för vården och behandlingen. Från samma studie delgav 

en av deltagarna att hon inte ville sätta sig själv i en kategori och föredrog att bara vara “en 

cancerpatient som får behandling” (Fish & Williamson, 2016, s 5).  

 

Att komma ut till en vårdgivare beskrev deltagarna i en annan studie var en lika utmanande 

process som att komma ut till familj och vänner (Law, Mathai, Veinot, Webster & 

Mylopoulos, 2015). Att komma ut i mötet med vården beskrevs även som en del av den större 

processen i att komma ut öppet som homo- eller bisexuell. En bidragande faktor till 

svårigheterna att komma ut inom vården var brist på bemötande och informationssökande hos 

vårdgivaren. Detta ledde till att patienten själv blev tvungen att avgöra huruvida hens sexuella 

läggning var kliniskt relevant för de hälsoproblem som togs upp. Många av deltagarna tyckte 

att detta hindrade vårdgivarens förmåga att förstå och behandla personen på ett holistiskt sätt 

(Law et al., 2015). Vidare gav deltagarna i samma studie exempel på hur processen att 

komma ut för en vårdgivare skulle förenklas om vårdgivaren frågade i patient-vårdgivare 

relationen om sexuell identitet. Deltagarna i studien menade på att en vårdgivare måste göra 

mer än att enbart initiera en diskussion, exempelvis genom att ställa öppna, direkta frågor. 

Detta diskuteras även i Baker och Beagan (2014) där deltagarna förklarade att trots 

vårdgivares försök att förbli en del av en neutral och icke dömande institution, så upplevdes 

sjukvårdsmiljön som en heterosexuell miljö.  

 

Vidare i Baker och Beagans (2014) studie berättade en deltagare om hennes upplevelse över 

att som queerperson (paraplybegrepp som kan betyda olika saker för olika personer men 

genomgående grundar sig termen i ett ifrågasättande av heteronormativitet gällande 

könsidentitet och sexuell läggning (Morandini, Blaszczynski & Dar-Nimrod, 2016)) alltid 

vara observant på signaler om människor var queer eller queervänliga. Detta fenomen 

förekommer även i en annan studie där personer som var homo- och bisexuella tog det som en 

signal att vårdgivaren var bekväm med att prata om sex/sexualitet/sexuell läggning när 

vårdgivare initierade en diskussion om ett ämne relaterat till sexualitet (Stover, Hare & 

Johnson, 2014).  
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Till skillnad mot många deltagare i de andra studierna (Barrett et al., 2015; Göçmen & 

Yilmas, 2016; Law et al., 2015;) hade samtliga medverkande i två studier (Johnson & 

Nemeht, 2014; Katz, 2009;) offentliggjort sin sexuella läggning för sin vårdgivare och ansåg 

att det var en viktig aspekt. För en deltagare handlade det om att informera sin vårdgivare om 

hens situation, för en annan att det ansågs som terapeutiskt medan för några ansågs 

anledningen vara att deras sexualitet var en så stor del av deras personlighet (Johnson & 

Nemeht, 2014; Katz, 2009). Ytterligare en anledning rapporterar Smith (2014) där deltagarna 

ansåg att ett offentliggörande av sin läggning var medicinskt relevant. 

Patient-vårdgivare relation 

För patienter med en lång relation med sin vårdgivare upplevdes det som att det 

heterosexuella antagandet blev större (Law et al., 2015). Detta problem belyste ytterligare den 

svårighet och frustration över att behöva rätta en vårdgivares antagande om en heterosexuell 

läggning.  

 

“I think that what makes it difficult is, is she’s almost like a, not a mother, but like a family member because  I’ve 

seen her grown up ever since I was a child, so it, the same feeling or pressure of them as your parents kind of 

applies, I don’t know if that makes sense or not, but that’s a general feeling of why it would be awkward.” (gay 

male) (Law et al. 2015, s 3) 

 

En interaktiv relation där både HBTQ-patienten och vårdgivaren fick möjlighet till ansvar och 

ett utbyte av influenser ansågs av deltagarna i Law et al. (2015) bidra till en bra patient-

vårdgivare relation. Tillsammans med diskussioner och öppna, direkta frågor upplevdes det av 

deltagarna som om vårdgivaren gav en mer holistisk vård med ett socialt sammanhang snarare 

än att patienten sågs som ett objekt vilken blev behandlad för sin sjukdom. I en annan studie 

behandlas patienters upplevelser av bemötande som, bland deltagarna, ofta grundade sig i 

vårdgivarens förmåga att försöka handla utan fördomar. Patienter berättade att relationen 

mellan patient och vårdgivare grundade sig i många tabun vilket bidrog till sämre vård för 

dessa patienter. Det beskrevs även som ineffektivt av en vårdgivare att endast föra en öppen 

diskussion istället för att ställa direkta frågor (Moscheta, Souza, & Santos, 2016). 

 

En mer direkt kommunikation med vårdgivare som visade öppenhet för könsvariationer och 

sexuella läggningar upplevdes, av ett antal HBTQ-personer i en annan studie, vara grunden 

för deras positiva upplevelser av bemötande. Personal som använde neutrala inkluderande 

begrepp och visade kunskap om alternativa preferenser och behov som inte tillhörde det 

normativa ledde till en bättre relation, menade deltagarna. Dessa vårdgivare sågs som mer 
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äkta, tillmötesgående och mer mänskliga än bara professionell personal (Baker & Beagen, 

2014). Johnson och Nemeht (2014) beskriver attityder som en betydande faktor i en patient-

vårdgivare relation och huruvida patienterna upplever vården. En del av deltagarna, som 

identifierade sig som homosexuell, upplevde vårdgivarna som respektfulla, förstående och 

accepterande medan några andra deltagare beskrev de som respektlösa och icke accepterande 

inför deras sexuella läggning eller könsidentitet. Samma studie beskrev “sanningens 

ögonblick” som det centrala fokuset i alla intervjuer. Med detta menades huruvida 

vårdgivaren var kapabel till att ge patienten adekvat vård efter ett offentliggörande av 

patientens sexuella läggning. Deltagarna ville se att vårdgivarna hade kunskap om varierande 

relationskonstellationer, sexualitet och andra behov för homo- och bisexuella kvinnor. Två av 

16 kvinnliga deltagare som medverkade i studien uppgav att de hade fått adekvat vård med 

rätt kunskap. I enlighet med dessa deltagare beskrev Heyes, Dean och Goldberg (2015) en 

upplevd brist på förståelse hos vårdgivare relaterat till normavvikande könsidentet eller 

sexuell läggning.  

 

Enligt Law et al. (2015) identifieras tillit som en nyckelroll i patient-vårdgivare relationen, 

liksom medlidande och patientcentrering. För en stabil relation tyckte deltagarna även att ett 

medvetet erkännande från vårdgivarna om den dominanta heteronorma bilden var viktig för 

att upprätthålla en stabil relation. Detta tillsammans lades fram som de viktigaste delarna för 

ett stabilt förhållande mellan patient och vårdgivare.  

 

Verbal- och ickeverbal kommunikation 

Kommunikation sågs som en nödvändig faktor i vårdgivarens kompetens, menade deltagarna 

i Law et al. (2015). Språket och tonen i kommunikationen påverkade uppfattningen av empati 

och bekvämlighet hos homo- och bisexuella patienter. Användandet av heteronormativa 

begrepp hade en negativ inverkan på dessa patienter. Deltagarna från ett par studier menade 

att ett mer könsneutralt språk var en nyckelfaktor i en diskussion om sexuell identitet (James-

Abra et al., 2015; Law et al., 2015).  Med ett mer medvetet språk uppfattades det indikera 

avsaknaden av heterosexuella antaganden. Kommunikation ansågs viktigt i mötet med 

vårdgivaren enligt alla deltagare i en annan studie (Johnson & Nemeht, 2014). Några av dem 

hade upplevt bekväma situationer med vårdgivare vilka de hade kunnat prata om både 

vardagliga och privata saker med, medan andra hade upplevt obekväma situationer då 

kommunikationen inte alls fungerat och vårdgivaren uttryckt sig heteronormativt vilket hade 

gjort patienten irriterad (Johnson & Nemeht, 2014).  
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Hur utbyte av information gick till var något även collegestudenter i Stover et al. (2014) 

diskuterade. Frågan från vårdgivare gällande om patienten var sexuellt aktiv (vem som 

personen hade sex med) var något som samtliga homo- och bisexuella deltagare inte gillade. 

Deltagarna menade att det inte var en bra fråga för att ta reda på deras sexuella läggning, och 

från vårdgivarens sida var detta ofta den valda metoden att ta reda på det. Enbart tre deltagare 

i studien kunde minnas att vårdgivaren frågat hen om hens sexuella umgänge var med en man 

eller kvinna. Detta var dock inte till hjälp för de bisexuella deltagarna vilka hade känt ett 

antagande om att dessa var heterosexuella. Vidare diskuterades ämnet ickeverbal 

kommunikation i form av personlig distans, handgester, kroppsspråk, ansiktsmimik och 

ögonkontakt mellan patient och vårdgivare. En kvinnlig deltagare gav ett exempel när en 

vårdgivare skulle ta ett blodtryck och vårdgivaren stod långt ifrån patienten vilket skapade en 

känsla av värdelöshet hon den kvinnliga deltagaren. En annan, manlig deltagare gav ett annat 

exempel på när vårdgivares ickeverbala kommunikation kom till uttryck:  

 

“If they can manage not to start shifting in their seat when topics [related to being gay] come up I appreciate it”. 

(Stover et al., 2014. s 353) 

 

Av collegestudenterna i Stover et al. (2014) var det en person som hade upplevt en bekväm 

situation vid det kliniska mötet. Vårdgivaren hade gjort många saker som visade på 

bekvämlighet genom sitt kroppsspråk och att hon satt ner och tittade på patienten när han 

pratade. Vidare beskrev deltagaren att han kände sig bekväm med att dela sin sexuella 

läggning med vårdgivaren och att han kunde fråga henne saker vilka skulle stanna mellan 

dem.  

Klinisk miljö 

I Baker och Beagen (2014) berättade en kvinnlig, lesbisk deltagare om en upplevelse av 

heteronormativitet i ett kliniskt möte. Kvinnan berättade om ett tillfälle när hon fått visa upp 

ett papper som bevisade att hon var sitt barns förmyndare. Sjuksköterskan som tittat på 

pappret hade sett på henne som “om hon hade sex huvuden” och sagt att hon inte skulle passa 

in i systemet. Författarna poängterar att detta belyser en heteronormativitet som inte bara 

finns i det kommunikativa mötet mellan patient och vårdgivare utan även i systemet i sig, 

genom formell dokumentation och inskrivningar. I kvinnans fall, som en andra mamma till 

sitt barn, passade hon inte in i systemet och blev osynliggjord. Att bli exkluderad från 

systemet på grund av en sexuell läggning beskriver även en studie från Heyes et al. (2015). 
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Deltagarna diskuterade problemet med klinikers väntrum som trots rätt dokumentation, 

inkluderande posters, broschyrer och regnbågssymboler, inte garanterade att vårdgivarna 

skulle vara öppna för queerpersoner eller andra alternativa könsidentiteter. Queervänliga 

symboler i väntrummen var obetydliga, menade två deltagare i samma studie. Det ansågs 

viktigare att veta att vårdgivaren var positivt inställd till HBTQ och därmed gav ett bra 

bemötande. För de patienter som träffade vårdgivaren för första gången, kändes däremot 

queerpositiva symboler som något hjälpsamt eftersom sjukvårdsinrättningar som standard var 

heteronormativa. Studiens resultat betonar hur en socialt skapad heteronormativ miljö 

påverkar deltagarnas upplevelser av vården.   

 

I enlighet med Heyes et al. (2015) beskrivning av vårdmiljön, så upplevde homo- och 

bisexuella kvinnor inom allmänvård en heteronormativt dominerande atmosfär inom hela 

hälsosystemet med en känsla av att den “inte var för dem” (Smith, 2014). Kvinnorna var 

mycket medvetna om miljömässiga och beteendemässiga antydningar om sjukvårdens 

heteronormativitet. Samtliga kvinnor upplevde att information kring sexuell hälsa specifikt för 

dem var bristfällig och att de inte fick samma information kring exempelvis STI:s (sexuellt 

överförbara sjukdomar) som heterosexuella. Kvinnorna som sökte sig till privat vård 

identifierande också heteronormativitet men diskuterade det mer på enskild individnivå med 

exempelvis oro kring en vårdgivares konservativa religiösa åsikter och huruvida dessa 

påverkade bemötandet.  

Stöd från vården 

Två artiklar beskriver en brist på specifika HBTQ-stödgrupper inom cancervården (Fish & 

Williamson, 2016; Katz, 2009). Upplevelserna från dem som varit i kontakt med en anpassad 

HBTQ-grupp var mer positiva än de som deltagit i allmänna stödgrupper för blandade 

sexualiteter. Stödet i de mer allmänna grupperna ansågs mer professionellt och formellt men 

saknade förmågan att handskas med HBTQ-personers sexualitet och känslomässiga problem. 

En del patienter upplevde sig hämmade när en heterosexuell person ledde gruppen och andra 

upplevde heterosexuellt färgade samtalsdiskussioner (Fish & Williamson, 2016).  

 

En studie gjord i Storbritannien undersökte transpersoners tillfredsställelse med specialiserade 

transvårdskliniker där 70% av patienterna uppgav sig vara nöjda eller mycket nöjda med det 

stöd de fick av vårdpersonal under tiden de levt med sitt önskade kön. Huvuddelen av 

deltagarna upplevde sig nöjda eller mycket nöjda gällande vänlig och tillmötesgående 

administrativ personal (86%). En stor majoritet (80%) var även nöjda med bemötande via 
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telefon de fått av personal i olika situationer. Många (89%) var nöjda med huruvida deras 

integritet hanterades och majoriteten skulle rekommendera kliniken till andra. Resultatet 

visade 222 positiva kommentarer med utmärkande teman kring positiv kontakt med 

vårdpersonal (Davies et al., 2013).  

 

 “Warm, helpful, respectful, professional, informal staff,” “The feeling of being accepted, safe place, no threats.” 

(Davies et al., 2013, s. 408) 

 

En transperson beskrev vårdpersonalen på specifika kliniker för transpersoner som mer 

djupgående och genuint omsorgsfull än privata läkare hen gått till. Vidare beskrev hen 

läkarens förmåga att dela upp problematiken kring könsidentitet och patientens mentala 

hälsoproblem, vilket var mycket uppskattat. Många i studien var allmänt nöjda med det stöd 

och bemötande de upplevt från vårdpersonal. Av de 131 negativa kommentarerna som 

framkommer i studien handlade inga om bemötande utan om långa väntetider, långt avstånd 

till kliniken, önskan om mer frekventa besök samt kortare restriktioner kring den tid patienten 

skulle ha levt offentligt i sitt önskade kön innan behandling kunde påbörjas. (Davies et al., 

2013). 

Upplevelser av stigma och diskriminering 

I resultatets andra del presenteras resultat kring stigma och diskriminering inom vården för 

patienter som definierar sig som HBTQ. Patientens upplevelser och acceptans för ens partner 

samt en förväntning av diskriminering och hur det påverkar upplevelsen av vården presenteras 

under två subkategorier, påverkan på patienten och förväntningar av diskriminering. 

Påverkan på patienten 

En bakgrund med negativa sjukvårdserfarenheter, däribland bemötande, diskriminering och 

stigma, var en signifikant faktor för en självskattad låg livskvalitet hos HBTQ-personer (Zeluf 

et al., 2016). Många transkvinnor (kvinna med biologiskt kön man) (41,8%) uppgav sig ha 

blivit utsatta för någon form av diskriminering i kontakt med vården vilket inkluderade 

upplevelser av verbala trakasserier, frånvarande av jämlik vård och fysiska övergrepp (Shires 

& Jaffee, 2014). Göçmen och Yilmas (2016) rapporterar att 14% av deltagarna, som var 

öppna med sin sexuella identitet eller läggning, hade utsatts för någon form av diskriminering. 

Vidare i Shires och Jaffee, (2014) fanns det signifikanta skillnader på förekomsterna av 

upplevd diskriminering i studiens jämförelsegrupper. Av de patienter som levde i sitt önskade 

kön uppgav 46,4% att de utsatts för diskriminering jämfört med de som fortfarande levde i det 

kön de var tilldelade vid födseln (25,1%). Förekomsten av upplevd diskriminering var även 
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högre bland de som genomgått någon form av medicinsk könsbekräftande behandling 

(hormoner eller operation), gentemot de som inte hade gjort det (47,2% mot 27,1%). 

Deltagare som innehade någon form av identifieringsdokument med sitt önskade kön 

upplevde diskriminering i högre grad än de som inte hade det (Shires & Jaffee, 2014).  

 

Wang, Griffiths och Grande (2016) rapporterar att homosexuella kvinnor, som uppgav sig ha 

ett mer maskulint uttryckssätt, upplevde sig ha utsatts för stigmatisering i högre grad än de 

som identifierade sig med ett mer feminint uttryckssätt. Det var även mer troligt att de med 

maskulint uttryckssätt lätt identifierades som homosexuella och att de hade utsatts för 

trakasserier. En annan studie visade på att ickebinära/transgender-personer (paraplybegrepp 

för personer som vill identifiera sig utanför tvåkönsnormen) skattade upplevd stigmatisering 

inom vården högre än cispersoner (en person vars biologiska kön överensstämmer med det 

juridiska, sociala och upplevda könet) (Whitehead, Shaver & Stephenson, 2016). Likt tidigare 

beskrivet om transpersoners upplevelser (Shires & Jaffee, 2014), uppgav homo- och 

bisexuella cancerpatienter olika typer av diskriminering inom cancervården (Fish & 

Williamson, 2016). De beskrev den uppenbara direkta diskrimineringen samt även mer subtila 

former av bristande bemötande. Något som cancerpatienterna beskrev som vanligt var 

svårtolkade diffusa beteenden hos vårdgivarna och huruvida deras otrevliga och obekväma 

uppsyn var relaterad till deras kunskap och inställning till patientens sexuella läggning. Trots 

att deltagarna diskuterade ett flertal incidenter av diskriminering, var det endast en person, vid 

ett tillfälle, som ansåg det tillräckligt allvarligt för att anmäla vårdgivare för homofobiskt 

beteende (Fish & Williamson, 2016). Ett flertal lesbiska patienter berättade om 

förödmjukande behandlingar i kontakt med vården under deras reproduktiva ålder, kopplat till 

heteronormativitet (Röndahl, Innala & Carlsson, 2006). Detta skedde inom operation, medicin 

samt kvinnovården och handlade om preventivmedel:  

 

“They asked if I was on the pill, and I said ‘No, I'm not on the pill’ -Then they asked, ‘No, why?’ and I tell them 

why, and then it gets weird because they say ‘Well, we always do a pregnancy test’ - even though they know - that 

is extremely insulting- they deny me and how I live - I did the pregnancy test too - I had no choice because it was 

part of their routine - it seemed like they were thinking, ‘Everyone is really heterosexual, so just run along and pee 

in the bottle now please’”(women, 29 years) (Röndahl et al., 2006, s 378) 

 

Detta beskrivs även av James-Abra et al. (2015) som tar upp upplevelser av bemötande från 

transpatienter och deras partners inom assisterad reproduktionsvård. Heteronormativa 

antaganden, vilka beskrevs som både direkta och indirekta, ledde till att patienterna misstogs 
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för sin sexuella läggning och hens reproduktiva möjligheter. Ett lesbiskt par, där ena personen 

identifierade sig som transmaskulin (biologisk kvinna med ett maskulint uttryckssätt), 

berättade att dem antogs för att vara ett heterosexuellt par. Missförstånd genom det 

heterosexuella antagandet ledde till att reproduktionklinikens personal uppmuntrade paret att 

försöka bli med barn genom “naturlig” väg. Stotzer, Ka’opua och Diaz (2014) 

uppmärksammar liknande respektlöst bemötande som en homosexuell man upplevde från en 

vårdgivare: 

 

“…Despite telling the doctor I am in a 21 year long monogamous relationship with another man, he insisted on 

checking me for a range of STDs and HIV. He didn't even address any of the concerns for which I went…I doubt 

that straight couples are subjected to such disrespect of their monogamous relationships of 21 years.”( gay man) 

(Stotzer et al., 2014, s 177) 

 

Studien visar även att totalt 12,5% av medverkande homo- och transexuella någon gång 

utsatts för dåligt bemötande eller blivit nekad behandling grundat på sexuell läggning och 

8,9% grundat på könsidentitet (Stotzer et al., 2014). Göçmen och Yilmas (2016) beskriver hur 

patienter hade upplevt att vårdpersonal velat behandla deras sexuella läggning eller avvikande 

sexuella identitet. Diskriminering förekom inte inom vården i lika stor utsträckning som ett 

undvikande av att söka vård överhuvudtaget för HBTQ-personer, grundat på en oro över 

eventuellt dåligt bemötande (Stotzer et al., 2014). Barrett et al. (2015) rapporterar att äldre 

HBT-personer (homo- bi & transpersoner) på ett demensboende upplevt sig bli 

diskriminerade efter att ha offentliggjort sin sexuella läggning och vem hens partner var. I en 

annan studie kring cancervård beskrev homosexuella däremot ingen sorts diskriminering utan 

mestadels positiva erfarenheter (Katz, 2009). En betydelsefull del för patienterna var närvaro 

och stöttning av partner samt att vårdpersonalen agerade respektfullt och inkluderande 

gentemot partnern i fråga:  

 

“...How would she be treated? Would her wishes be respected? Would my wishes regarding her present be 

respected? Fortunately, all throughout the process I found that people in the system were extremely respectful of 

our relationship”(Katz, 2009 s. 205).  

 

Vidare i cancervården upplevde flera deltagare positiva interaktioner med vårdgivare som 

visade acceptans inför den homosexuella patientens sexuella identitet samt kommunicerade 

med partners på ett medkännande sätt (Fish & Williamson, 2016). I en annan studie beskrivs 

erfarenheter kring partners som blivit helt ignorerade och exkluderade från sin partners vård. 

Många upplevde en negativ icke-verbal kommunikation och uppfattade sig själva som 
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oaccepterade partners grundat på deras sexualitet vilket ledde till en brist på holistisk vård för 

patienten (Röndahl et al., 2006).  

Förväntningar av diskriminering 

Whitehead et al. (2016) beskriver hur tidigare upplevd stigmatisering och utanförskap hos 

ickebinära/transgender-personer bidrog till ett undvikande av kontakt med vården, vilket även 

styrks i Göçmen och Yilmas (2016). Stigmatiseringen beskrivs i olika former som något 

förväntat, något tidigare upplevt och något som en förknippar med sin sexuella läggning 

(Whitehead et al., 2016). Detta beskrivs även av ett flertal homosexuella unga män i O’Byrne 

och Watts (2012) där deltagarna beskrev hur förväntad stigma eller verklig stigma gjort att de 

sökt vård på andra ställen där omdömet från andra varit bra. I en annan studie beskrev 

deltagarna hur rädslan för stigma inom vården påverkade deras beslut om var de skulle söka 

vård, speciellt när det handlade om vård i samband med provtagning för STI. Flera av 

deltagarna beskrev hur vårdgivare kunde börja diskutera HIV och andra STI som en del av 

deras sexuella läggning snarare än deras sexuella vanor (Neal, Hoffman, Freeman & Swann, 

2009). Inom samma område beskrev homo- och bisexuella kvinnor inom allmänvården 

erfarenheter av otrevlig vårdpersonal som ställde opassande frågor, främst i samband med 

provtagningar av STI:s eller liknande (Smith, 2014). Kvinnorna samt deltagare från andra 

studier beskrev en rädsla över att bli utsatta för homofobi eller diskriminering om de skulle 

offentliggöra sin sexuella läggning för vårdgivare (Barrett et al., 2015; Göçmen & Yilmas, 

2016; Smith, 2014).  

 

Enligt Neal et al. (2009) ges även exempel från deltagarna på när den förväntade rädslan för 

stigma och diskriminering möttes av en vårdgivare som var öppen, ställde rätt frågor och 

tedde sig icke dömande vilket gav en fungerande patient-vårdgivare relation. Detta var något 

som ansågs relevant bland HBT-personer i en annan studie som antydde att det viktigaste för 

en vårdgivares kompetens var att ta hand om unika problem för HBT-personer och behandla 

dem på samma sätt som andra heterosexuella (O’Byrne & Watts, 2012). Detta hade lett till en 

minskad rädsla för att inte söka vård på grund av stigma:  

 

P: First of all, he didn’t react. When I came out, he was jovial the whole way through. From beginning to end, no 

change in his behaviour. He was really friendly before; he was really 

friendly after. He was very knowledgeable. He did bring up certain risk factors, but he didn’t bring up the risk factors 

in a way that made them seem like they were tied so much to my sexuality, as to what I was doing. (Rupert) (O’Byrne & 

Watts, 2012, s 25) 
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Smith (2014) rapporterar att både positiva och negativa erfarenheter upplevs från lesbiska och 

bisexuella kvinnorna inom hela vården. Däremot uppgavs fler negativa upplevelser av vården 

hos kvinnorna inom allmänvården jämfört med de inom privat vård. Deltagarna upplevde 

vårdgivarna som outbildade kring deras vårdbehov, oförmögna att genomföra provtagningar 

på ett bra sätt och de var dömande gällande sexuella beteenden mellan partners av samma 

kön. 

 

Enligt Heyes et al. (2015) beskrev transkvinnor viljan att få en god vård, och när de bemöttes 

på ett allmänt professionellt sätt togs det emot med stor tacksamhet då förväntningarna hade 

varit väldigt låga. I samma studie beskrev en transkvinna hur hon i väntrummet blev uppropad 

av vårdgivaren som sitt lagliga manliga namn, även om hennes valda kvinnonamn också var 

skrivet i inskrivningsformuläret. En sjuksköterska berättade då att många av hennes 

transpatienter var rädda för liknande händelser då ett erkännande av namnet kunde avslöja 

transkvinnorna i offentligheten med risk för transfobiska reaktioner från andra patienter. På 

liknande sätt beskrev homosexuella kvinnor att oron över vårdgivares brist på kunskap kring 

varierande kön och sexuella läggning och förväntade negativa reaktioner från vårdpersonalen, 

var en faktor som påverkade deras upplevelser av vården (Wang et al., 2016). I en kvantitativ 

studie av Neville och Henrickson (2015) tyckte både män och kvinnor att vårdgivarens 

bemötande gentemot deras ickeheterosexuella identitet var viktigt när de skulle välja 

primärvårdsinrättning, även om medelvärdet för kvinnorna var signifikant högre än för män 

(1989 kvinnor mot 1225 män). Deltagare i en annan studie beskrev förväntningarna på 

vårdgivarens utbildning inom olika sexuella variationer. Andra hade inga förväntningar alls 

på att vårdgivaren hade kunskap om sådant och förväntade sig att de skulle vara 

heteronormativa (Johnson & Nemehts, 2014). 

DISKUSSION 

Granskning av artiklarna visade på att ett heterosexuellt antagande hade en inverkan på 

vården och patienternas upplevelser av bemötande på olika sätt. Vidare påverkades HBTQ-

personer som en utsatt minoritetsgrupp av direkt och indirekt stigma och diskriminering. Ett 

neutralt bemötande med öppna direkta frågor förstärkte relationen mellan patient och 

vårdgivare. Både verbal- och ickeverbal kommunikation skapade, på grund av det 

heteronorma antagandet, en känsla av otrygghet och misstro till vården hos denna grupp.  
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Resultatdiskussion 

Brister i bemötande inom sjukvården 

Det första temat i resultatet behandlade hur det heteronorma antagandet påverkade bemötande 

av patienter som söker och får vård. Resultatet från denna litteraturstudie visar att deltagare 

uppgav vårdgivares brist på bemötande och informationssökande när det kom till ämnet 

sexuell läggning. Enligt tidigare forskning kan det heteronorma antagandet i samband med en 

brist på bemötande leda till att patienters upplevelse av vården blir att inte bli tagna på allvar 

(Ahlenius et al., 2016). Att se på alla personer som söker eller får vård på ett holistiskt sätt är 

en viktig aspekt inom vården (Govere, & Govere, 2016; Hörnsten, 2013). Ett gott bemötande 

med hänsyn till individens unika behov och bakgrund skapar en känsla av trygghet och tillit 

(Dickinson et al., 2011; MacGabhann, 2015). 

 

Det holistiska synsättet behöver inte betyda ett offentliggörande av en sexuell läggning, något 

som en patient i en studie som ingick i litteraturstudien beskrev. Patienten menade att hens 

sexuella läggning inte hade någon relevans för vården som hen fick. Vidare visade resultatet 

på ovilja till ett offentliggörande av sin sexuella identitet på grund av tidigare erfarenheter 

efter att ha blivit nekad vård. Resultatet visade även att många patienter ansåg att det var en 

betydelsefull aspekt att informera vårdgivare ur en medicinsk synpunkt. Deltagarnas svårighet 

att själva bestämma den kliniska relevansen av ett offentliggörande av en normavvikande 

sexuell identitet eller läggning framgick i litteraturstudiens resultat. Att ansvaret läggs hos 

HBTQ-personerna själva att offentliggöra sin sexuella identitet eller att rätta en person som 

gör felaktiga antaganden diskuteras även i en tidigare studie av Platt och Lenzen (2013). 

Relevansen av ett offentliggörande av ens sexuella identitet eller läggning visade sig vara stor, 

vilket främst beror på att personer vill stoppa pågående heteronormativ behandling. Tidigare 

forskning (Platt & Lenzen, 2013; Röhndal, 2015) och litteraturstudiens resultat visar på att 

HBTQ-personer i allmänhet och som patienter inom vården i synnerhet, belastas med stort 

eget ansvar att behöva ta upp sexualitet som ämne eller att avgöra huruvida den sexuella 

läggningen har betydelse för vården.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom upplevelser av bemötande som beskrev en annan bild av 

detta fenomen. Deltagarna beskrev hur de ständigt var observanta på tecken som kunde 

signalera om en vårdgivare var öppen för sexuella variationer. När vårdpersonalen själva tog 

initiativet att diskutera ämnen rörande sexualitet såg deltagarna det som en signal att 

vårdgivarna var bekväma med prata om det. I dessa fall verkade vårdgivarna ha tagit större 
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ansvar gällande initierade av sexualitet som diskussionsämne eller som något viktigt att 

uppmärksamma. I resultatet framgick det även att detta ansågs vara en av vårdgivarnas 

uppgifter. 

 

En medvetenhet kring bemötande, inkännande av patienten samt att se på patienten med unika 

behov gör att vården kan bli mer tillgänglig för alla oavsett sexuell läggning eller annan 

normavvikande faktor, visar tidigare kunskap (Cook et al., 2015; Hörnsten, 2013). 

Förutsättningen för ett gott bemötande utgår från en god kunskap om olika samlevnadsformer 

och hur dessa påverkar hälsan. Vårdpersonalens egna uppfattning om ett neutralt bemötande 

och vård av patienter poängteras och att egna åsikter och inställning inte ska påverka patient-

vårdgivare relationen (Röndahl, 2015). Det påvisades däremot i litteraturstudiens resultat att 

ett neutralt synsätt var ineffektivt och ofta markerades med en öppen diskussion utan direkta 

frågor. Istället var positiva upplevelser av bemötande i en patient-vårdgivare relation när 

vårdgivaren ställde öppna, direkta frågor. En mer direkt kommunikation som visade på 

öppenhet för könsvariationer och sexuella läggningar ansågs vara en bra utgångspunkt för ett 

en stabil patient-vårdgivare relation. Till följd av en god verbal kommunikation kände sig 

många patienter mer inkluderade och visade en större tillit till vården. Men trots en god 

neutral och ickedömmande verbal kommunikation mellan patient och vårdgivare kunde den 

ickeverbala kommunikationen leda till en upplevd känsla av utanförskap och diskriminering. 

Personlig distans, handgester, ansiktsmimik och ögonkontakt var något som ansågs minst lika 

viktigt för en positiv upplevelse av bemötande i mötet med en vårdgivare. Detta styrks även 

av tidigare forskning som visar på brister i sjuksköterskans icke-verbala bemötande gentemot 

patienten (Blanch-Hartigan et al., 2016; Foà et al., 2016; Wiman & Wikblad, 2004). Vidare så 

färgas den ickeverbala kommunikationen dessutom av vårdens standardiserade formulär och 

anamnesupptagning. Även den fysiska miljön ingår i den ickeverbala kommunikationen 

(Röndahl, 2015). Exempel på det framkom i resultatet i denna studie där atmosfären i väntrum 

och patientrum beskrevs vara präglad av ett heteronormativt antagande vilket skapade en 

osäkerhet hos patienter som definierade sig som HBTQ.  

 

Tidigare forskning beskriver hur den allmänna upplevelsen hos HBTQ-personer inom vården 

är präglad av det heteronormativa antagandet (Carrotte et al., 2016; Eliason et al., 2011; 

Röndahl, 2015). Likt detta framkom det i litteraturstudiens resultat att interaktionen inom 

allmänvården mellan patient och vårdgivare  påverkades av olika underliggande tabun. Även 

utanför vårdinrättningarna upplevdes ojämlikt bemötande av vårdpersonal när det kom till 
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stöd och återhämtning från exempelvis svår sjukdom. Detta gällde när det var en blandad 

stödgrupp med heterosexuella och HBTQ-personer. Personer i behov av stöd från 

vårdpersonal upplevde sig bli bättre behandlade och bemötta i en grupp med enbart andra 

HBTQ-personer. Detta ledde till en större öppenhet och större förståelse kring könsvariationer 

och sexuell läggning. Även specifika HBTQ-kliniker, som var specialiserade på denna grupps 

vårdbehov, var något som var uppskattat och kunde leda till en positiv sjukvårdsupplevelse.  

Problematiken med stigma och diskriminering inom sjukvården 

Studiens resultat visade att en stor majoritet beskrev att det förekom stigmatisering och 

diskriminering av HBTQ-personer inom vården. Detta kan styrkas av Mayer et al. (2008) som 

beskriver befintliga barriärer inom vården som begränsar möjligheterna till optimal vård och 

skapar ojämlik vård för HBTQ-personer. Barriärerna grundar sig i och vidmakthålls av 

underliggande stigma och diskriminering av denna grupp. Socialstyrelsen (2011) beskriver 

också iakttagelser kring förekomsten av ojämlik vård för HBTQ-personer som en särskilt 

utsatt grupp i samhället. Vidare visar forskning på att HBTQ-personer söker mindre vård än 

andra, trots att de upplever ett större vårdbehov (Munson & Cook, 2016). Detta tros grundas i 

deras upplevelser av att inte bli behandlade med respekt (Kunskapscentrum för jämlik vård, 

2015). Detta skulle även kunna ifrågasättas utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som är 

en sammanfattade ram för ett etiskt handlande inom vården. Enligt denna delar 

sjuksköterskor, tillsammans med samhället i stort, ansvaret för att befolkningens hälsa och 

behov ska tillgodoses på bästa sätt. I synnerhet gäller detta särskilt utsatta grupper, vilket 

gruppen HBTQ-personer är exempel på. Sjuksköterskan ska även verka för jämlikhet och 

social rättvisa när det gäller exempelvis fördelning av resurser samt tillgång till hälso- och 

sjukvård (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2014). 

 

I litteraturstudien framkom det två olika sorters diskriminering inom vården vilka beskrevs 

som uppenbar direkt diskriminering samt som mer indirekt och diffus diskriminering. Den 

svårtolkade diffusa diskrimineringen beskrevs som vanligt förekommande och gjorde 

deltagarna ovissa om huruvida det dåliga bemötandet grundade sig i vårdgivarens okunskap 

eller inställning till deras sexuella identitet. Diskriminering upplevdes även skapad av direkta 

eller indirekta heteronormativa antaganden, vilket resulterade i respektlösa och negativa 

bemötanden. Enligt DO (2015) kan förekomst av diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning vara faktorer som kan visa sig 

som bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier. Det kan även påverka hur 
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personer tänker och handlar mot minoritetsgrupper (Figueroa & Zoccola, 2015), vilket enligt 

resultaten i litteraturstudien ofta var utifrån heteronormativa antaganden gällande HBTQ-

personer.  

 

Som studiens resultat beskrev kan diskriminering yttra sig på olika sätt. Likväl kan det variera 

i upplevd diskriminering mellan olika personer inom gruppen HBTQ. Transkvinnor som 

levde i sitt önskade kön upplevde mer diskriminering än de transkvinnor som fortfarande 

levde i det kön de blev tilldelade vid födseln. Upplevd diskriminering var även högre bland 

dem som genomgått någon form av könsbekräftande behandling och de som innehade någon 

form av identifieringsdokument med sitt önskade kön, jämfört med dem som inte hade det. 

Skillnaderna mellan dessa grupper förefaller bero på yttre faktorer som är synliga för 

omgivningen. Yttre faktorer ter sig även ha påverkat den högre förekomsten av upplevd 

stigmatisering hos homosexuella kvinnor med ett “maskulint” uttryckssätt, jämfört med de 

homosexuella kvinnorna med ett mer “feminint” uttryckssätt. Detta kan sättas i relation till 

Herek et al. (2009) teoretiska ramverk som beskriver sexualitet som något socialt konstruerat 

och en ojämlikt fördelad makt och status mellan sociala kategorier. Det finns ett “sexuell 

stigma” som nedvärderar den grupp som inte stämmer in i en heterosexuella normen gällande 

exempelvis beteenden, utseenden eller identitet. Detta kan verka negativt för personerna i 

gruppen, inte minst för de med särskilt utstickande och normavvikande personligheter. Det 

teoretiska ramverket kan även beskriva denna studies resultat som visade att 

ickebinära/transgender-personer, som förefaller inte passa in i den heterosexuella normen, 

upplevde stigmatisering i högre grad än cispersoner. Detta går också att jämföra med en 

tidigare studie av Elliot et al. (2014) där förekomsten av negativa sjukvårdsupplevelser hos 

HBTQ-personer beskrivs som 1.5 gånger högre än hos heterosexuella personer.  

 

Det andra temat beskrev även hur HBTQ-personers förväntningar på stigma och 

diskriminering påverkade huruvida de ville söka vård överhuvudtaget eller vart de sökte vård 

någonstans. Vidare beskrevs rädslan för att utsättas för homofobi eller negativ behandling vid 

ett offentliggörande av sin sexuella läggning på olika sätt. Ur ett samhällsperspektiv kan detta 

kan jämföras med den existerande heterosexuella normen som formar människors syn på 

sexuell identitet och sexualitet idag (Carrotte et al., 2016; Eliason et al., 2011; Röndahl, 

2015). Vidare menar Platt och Lenzen (2013) att ett heteronormativt antagande finns överallt i 

samhället och påverkar HBTQ-personer både på samhälls- och sjukvårdsnivå vilket 

stigmatisering och diskriminering av HBTQ-personer är exempel på. Personer som inkluderas 
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i normen är inte alltid medvetna om sina heteronormativa värderingar vilket kan leda till ett 

upplevt utanförskap av HBTQ-personer. Denna studie visade att deltagare som blivit bemötta 

på ett professionellt och normfritt sätt vilket togs emot med stor tacksamhet då 

förväntningarna inför mötet med vårdgivaren varit mycket låga. Tillsammans med tidigare 

forskning och studiens resultat tyder detta på att HBTQ-personers förväntade upplevelse av 

mötet med vårdgivare ter sig mycket låga utifrån de sociala normerna.  

Klinisk implikation 

Enligt Neumans omvårdnadsteori (Neuman & Fawcett, 2011) ska varje enskild individ 

behandlas med hänsyn till alla hens bakomliggande unika egenskaper formade från varje 

individs bakgrund och yttre faktorer. Klientens förmåga att hantera situationer och yttre 

påfrestningar baseras på dessa unika egenskaper. För att skapa en bra och trygg vård för alla 

patienter bör vårdgivare ha tillräcklig kunskap om normavvikande könsidentiteter och 

vårdbehov samt inte göra antaganden baserade på normer. Detta leder till en holistiskt 

helhetssyn på varje individ som sedermera kan leda till en tryggare vård för alla individer 

(Dickinson et al., 2011; MacGabhann, 2015). Ett holistisk arbetssätt och tillgång till ett mer 

aktuellt och utbrett kunskapsunderlag i allmänhet skapar möjligheter för vårdgivare att bredda 

sina kunskaper inom bemötande, som ett verktyg till en bättre vård både för majoritets- och 

minoritetsgrupper. För att göra detta möjligt behövs mer utbildning inom 

sjuksköterskeprogrammet som behandlar ämnet bemötande inom minoritetsgrupper, som 

HBTQ. Idag behandlas dessa frågor i en begränsad omfattning inom programmet. Ur ett 

patientperspektiv kan medvetenhet kring aktuell forskning och kunskap leda till en mer 

personcentrerad vård och bidra till positiva upplevelser av vården för HBTQ-personer.  

Metoddiskussion 

Med en litteraturstudie grundad på både kvalitativ- och kvantitativ forskning fanns 

möjligheten att besvara syftet i detta examensarbete med både övergripande- och mer 

ingående förståelse. En litteraturstudie valdes som metod för att möjliggöra en 

sammanfattning av kunskapsläget som det ser ut idag (Rosén, 2013). Genom att utgå från 

artiklar från flera olika länder gav det en bild av att fenomenet är konsekvent beskrivet på 

flera platser i världen. Då existerande forskning på området är relativt nytt togs beslutet om att 

enbart inkludera artiklar från de senaste 16 åren. Detta då olika länder ligger olika långt fram i 

forskning rörande utsatta minoritetsgrupper, som HBTQ, inom vården. Vidare begränsades 

arbetet av Uppsala Universitets inloggning på de tre valda databaserna PubMed, CINAHL och 

Cochrane. Detta gjorde att artiklar (n=6) vars abstract passade in på inklusionskriterierna inte 
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kunde räknas med till denna litteraturstudie om artiklarna i sin helhet inte fanns tillgängliga 

via Uppsala Universitetet. Från Cochrane hittades inga lämpliga översiktsartiklar varför 

artiklar som innefattas i denna litteraturstudie enbart kommer från PubMed och CINAHL.  

 

För att bedöma artiklarnas kvalité utgick bedömningen från två mallar från Forsberg och 

Wengström (2016), en för kvalitativa studier och en för kvantitativa studier. Mallarna skrevs 

ned i tabellform vartefter en helhetsbedömningen kunde genomföras genom att bocka av 

och/eller skriva ned olika faktorer som skulle ingå vilket gav artikeln låg, medel eller hög 

kvalité enligt ett poängsystem (bilaga 1). De två mallarna modifierades med tillägg av en 

fråga angående etiskt övervägande då detta var en av inklusionskriterierna. Bidragande faktor 

till att några artiklar bedömdes som låg eller medel kvalité gällande kvantitativa studier var att 

bortfallet var otydligt beskrivet. Många av dessa artiklar baserades på onlineundersökningar 

vilket som metod kunde visa ett stort externt bortfall då många klickade in på studiens länkar 

och blev inräknade i urvalet. Detta var något som inte alltid redovisades tydligt i artiklarna 

vilket påverkade kvalitetsbedömningen av artiklarna i denna litteraturstudie. Gällande 

kvalitativa studier påverkades kvalitetsbedömningen när validitet eller reliabiliteten inte hade 

diskuterats i tillräcklig utsträckning. Samtliga artiklar användes i resultatet då fenomenen var 

konsekvent beskrivna. 

 

Efter sökningar på databaserna konstaterades att mestadelen av forskningen baserades på 

subgrupperna homo- och bisexuella snarare än på trans- och queerpersoner. För en mer 

övergripande syntes av samtliga fyra subgruppers upplevelser av bemötande inom vården  

kunde det ha genomförts en större genomsökning av databaserna med bredare ämnesord. 

Något som talade emot detta tillvägagångssätt var de tusentals träffar som visades på 

databaserna, vilket inom tidsramen för denna litteraturstudie inte var möjlig att genomföra.  

Detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien.  

 

Alla artiklar som inkluderades i studien skulle ha blivit godkänd av etisk kommitté eller 

diskuterat etiska överväganden. Många av studierna som inkluderades (n=13) utförde 

intervjustudier vilka alla behandlade deltagarnas uppgifter på ett etisk korrekt sätt med 

exempelvis pseudonymer för att skydda deltagarnas integritet. I de kvantitativa artiklarna 

(n=9) fick deltagarna koder för att kunna besvara onlineundersökningarna. De fysiska 

enkäterna besvarades utan kännedom om personlig identitet. Samtliga artiklar (n=22) var 

godkända från etisk kommitté och/eller redovisade tydliga etiska överväganden. Ur 
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forskningsetisk synpunkt för denna litteraturstudie har alla aspekter kring upplevelser av 

bemötande samt upplevelse av stigma och diskriminering, som framkommit av funna artiklar, 

inkluderats. Detta för att inte enbart skildra utvalda delar av fenomenet och minimera risken 

för bias. 

Vidare forskning 

För att skapa bättre förutsättningar för HBTQ-personers upplevelse av bemötande kan vidare 

forskning på ämnet vara viktigt för att uppmärksamma den stigma och diskriminering som 

denna grupp utsätts för inom samhället och sjukvården idag. Vidare forskning med fokus på 

vårdens förbättringsmöjligheter inom denna fråga skulle utöka den existerande kunskapen 

kring HBTQ-personers upplevelse av bemötande. 

Slutsats 

I litteraturstudien framkommer att ett heterosexuellt antagande påverkar personer som 

definierar sig som HBTQ-personer inom vården. Som en utsatt minoritetsgrupp berörs 

HBTQ-personer mer av stigma och diskriminering såväl i det direkta som indirekta 

bemötandet från vården än personer som inkluderas av heteronormen. Genom en neutral 

framtoning från vårdgivare kan en stabil patient-vårdgivare relation växa fram. Detta 

möjliggör en större öppenhet och acceptans inom vården. Resultatet visar även att ett 

holistiskt helhetstänk där varje människa ses med unika behov och egenskaper möjliggör en 

trygg vård för denna grupp. Som sjuksköterska är det i kliniken viktigt att visa på ovanstående 

kunskap och förståelse för olika sexuella läggningar och könvariationer.  
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(max 30p): 

Hög: >26p 

Medel: 

20>26p 
Låg: <20 
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(max 24p) 
Hög: >20 

Medel: 

14>20 
Låg: <14 

Fish J, 2016, 
United Kingdom 

Undersöka LGB-
personers 

upplevelser av 

cancervård i UK.  

Exploring lesbian, gay and bisexual 
patients’ accounts of their 

experiences of cancer care in the 

UK. Kvalitativ metod. Intervjustudie 
vilka spelades in och transkriberades 

under pseudonymer och därefter 

uppdelade i teman 

15 Identifierade tre teman; 1. olika anledningar till att inte vilja komma ut, 2. Känslan av sub-optimal vård, 
antaganden om heterosexualitet upplevdes. 3. Känsla av främlingsskap i vanliga psykosociala 

stödgrupper.   

Hög  

Moscheta, M.S, 

Souza, L. V & 
Santos, M. A, 

2016, Brasilien 

Uppmuntra 

utveckling och 
förbättra vården 

för HBTQ.  

Health care provision in Brazil: A 

dialogue between health 
professionals and lesbian, gay, 

bisexual and transgender service 

users. Kvalitativ 
metod.Gruppdiskussion vilken 

spelades in och transkiberades in till 

resultatet. 

7 Uppmuntra mer kontakt mellan HBTQ och vårdpersonal, avyttra vårdpersonals fördomar om sexull 

identitet samt använda vårdsituationer att lära sig mer om HBTQ. 

Hög 

Law M, Mathai A, 

Veinot P, Webster 
F, Mylopoulos M. 

2015, Kanada 

 

Att förstå HBTQ-

personer 
uppfattningar av 

deras erfarenheter 

relaterat till 
offentliggörande 

av deras sexuella 

Exploring lesbian, gay, bisexual, and 

queer (LGBQ) people’s experiences 
with disclosure of sexual identity to 

primary care physicians: a 

qualitative study. Kvalitativ metod. 
Telefonintervjuer vilka kodades och 

lyssnades på upprepade gånger för 

12 Beskrev 3 teman 1. Att offentliggöra sin sexuella läggning sågs som lika utmanande som till vem som 

helst, 2. En stabil terapeutisk relation till vårdgivaren kan mildra svårigheterna med att offentliggöra sin 
sexuella läggning, 3. målmedvetet erkännande av vårdgivarens heteronormativa värderingar är nyckeln 

till ett starkt terapeutiskt förhållande. 

Medel 
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identitet till sina 

primära 

vårdgivare.  

att sedan delas upp i teman.   

Göçmen I., Yilmas 

V., 2016, Turkiet 

Beskriva upplevd 

diskriminering 
inom utbildning, 

arbete och hälso-

sjukvård hos 
HBTQ-personer i 

Turkiet 

Exploring Perceived Discrimination 

Among LGBT Individuals in Turkey 
in Education, Employment, and 

Health Care: Results of an Online 

Survey. Kvantitativ    metod. 
Onlineundersökning. Data 

analyserades efter jämförelser med 

gruppen.  

2875(externt 

bortfall 4125) 

Inom hälso- och sjukvård: 14% av de som var öppna med sin sexualitet/sexuella identitet hade upplevt 

diskriminering. 53% ville ej offentliggöra sin sexualitet/sexuella identitet.  8% hade undvikit vård pga 
rädsla för diskriminering. Nästan 7% hade upplevt att vårdpersonal velat “behandla” deras sexuella 

lägging och/eller sexuella identitet.  

Medel 

Davies A., Bouman 

P W., Richards C., 
Barrett J., Ahmad 

S., Baker K., 

Lenihan P., 
Lorimer S., Murjan 

S., Mephan N., 

Robbins-Cherry S., 
Seal J L., & 

Stradins L., 2013, 

United Kingom 

Att bättre förstå 

patienters 
nuvarande 

nivåerna av 

tillfredsställelse av 
vård från kliniker 

inriktade på 

transpersoner och 
identifiera 

områden att 

förbättra. 

Patients satisfaction with gender 

identity clinic services in the United 
Kingdom. Kvantitativ metod med  

utdelade enkäter på en klinik. Data 

analyserades med hjälp av deskriptiv 
statistik 

282 (internt 

bortfall 330) 

I både slutna och öppna frågor visade resultaten på att patienterna i allmänhet var nöjda med det stöd de 

fick från klinikerna och att de skulle rekommendera det till någon annan. 
Majoriteten var nöjd med administreringspersonal och hur deras integritet behandlades.  

54% var antingen nöjda eller väldigt nöjda, medan 31% var missnöjda med uppföljande psykiatrisk vård 

på lokala kliniker.  
Andra negativa aspekter var långa väntetider och långt reseavstånd.  

Hög 

Stover, C.,  Hare, P 

& Johnson, M. 
2014. USA 

 

Beskriva 

faktorerna 
(hälsosystem, 

patient, vårdgivare, 

kliniska mötet) 
som påverkar 

upplevelsen av 

sjukvårdsupplevels
en hos homo- och 

bisexuella collage 

students 

Healthcare Experiences of Lesbian, 

Gay, and Bisexual College Students. 
Kvalitativ studie. Gruppdiskussion i 

ett chattforum i fokusgrupper under 

anonyma namn. Analysen 
genomfördes med deskriptiv statistik 

av huvudförfattaren och intervjuaren 

som jämförde analyserna innana 
sammanställnign til en helhet.  

19  Ett övergripande tema vilket var bekvämlighet i det kliniska mötet och tre subteman vilka var att 

personifiera kontakten med vårdgivare och därmed valet att tala om sin sexuella läggning, den sociala 
stigman som vårdtagare utsätts för samt att söka stöd hos andra i samma situation. 

Den fysiska miljöns betydelse. Samtliga ämnen sågs som det mest relevanta medlen för sjuksköterskor 

att förbättra sjukvården för homo- och bisexuella.  

Hög  

Katz, A. 2009. 

Kanada. 

Identifiera 

erfarenheter inom 
sjukvården hos gay 

män och lesbiska 

med cancer. 

Gay and lesbian patients with 

cancer. Kvalitativ. Face-to-face, 
semistrukturerade intervjuer. 

Transkriberade intervjuer 

analyserades och delades upp i 
teman.  

7  Homofobi och diskriminering inom cancervården upplevdes inte av studiens deltagare. Deltagarna 

värdesatte deras partners centrala roll och hur dem tillsammans handskades med cancern. Några luckor i 
cancervården kunde identifieras relaterat till HBTQ stödgrupper.  

Hög 

Röndahl, G. Innala, Vad gay män och Heterosexual assumptions in verbal 27 Heteronormativitet fanns överallt, i väntrummet, patientdokument och vid registrering. Sjuksköterskor Hög 
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S & Carlsson, M. 

2006. Sweden 

lesbiska hade att 

säga, både ur ett 

patient- och 
partnerperspektiv, 

om upplevelsen av 

omvårdnad i en 
sjukhusmiljö och 

vad de tyckte var 

viktigt att delge om 
homosexualitet och 

omvårdnad. 

and non-verbal communication in 

nursing. Kvalitativ. Face to face - 

intervju. Analysen genomfördes i 5 
steg som resulterade i 3 teman.  

visar ibland en förvirring när en patient avviker från heteronormen. Upplevelser över SSK som visar 

rädsla för att handla inkorrekt som kan leda till osäkerhet vilket kan leda till hämmande kommunikation. 

Partners fick ofta uppleva ett heterosexuellt antagande vilket ledde till en känsla av att inte vara 
accepterade 

Wang Y., Griffiths 

J. & Grande G., 

2016, Taiwain 

Att undersöka de 

faktorer som 

påverkat beteende 

och intentioner 

kring bröstvård 

bland lesbiska 

kvinnor i Taiwain 

Factors associated with Taiwanes 

lesbians´ breast care behavior and 

intentions: Qualitative interview 
findings. Kvalitativ  metod. 

Semistrukturerade intervjuer. Dessa 

analyserades med ett konstant 
jämförande analysmetod.  

37 Olika “könsuttryck” var en faktor; Lesbiska som hade ett mer maskulint uttryck(med kläder, frisyr etc.) 

beskrev tidigare upplevd stigma som påverkade viljan att ta kontakt med sjukvård, till skillnad mot 

lesbiska som hade ett mer feminint uttryck.  
“Oron över vårdpersonalens reaktioner” var en annan faktor. Många beskrev personalens bristande 

kunskap om könsvariationer/sexualiteter och att de inte vet hur en ska kommunicera med en lesbisk utan 

är otrevlig med flit.  

Hög 

Barrett C., Crameri 

P., Lambourne S. 
& Latham JR., 

2015, Australien 

Förstå 

erfarenheterna och 

behoven hos 

homosexuella, 

bisexuella och 

transpersoner som 

lever med demens i 

Australien, och 

deras partner.  

Understanding the experiences and 

needs of lesbian, gay, bisexual and 
trans Australiens living with 

dementia, and their 

partners.Djupintervjuer uppdelade i 
två projekt. Intervjuerna var 

analyserade efter transkbiering från 

inspelade intervjuer och deltagarna 
fick en kopia av transkiberingen för 

att verifiera det som sagts.  

30 “Vikten av inkluderande service”. Personerna beskrev en stark oro över diskriminering inom 

äldrevården. T.ex. hade en person upplevt att äldreboende hittat på falska anledningar att neka honom 

boende efter att de fått reda på att han hade en manlig partner. Liknande resultat visade ett antal 

transpersoner som hade slutat offentliggöra sin transstatus efter ha börjat bli nekad service-vård.  

 

Låg 

Whitehead, J. 

Shaver, J & 

Stephenson, R. 

(2015). USA 

Undersöka om 

graden av stigma 

och/eller graden av 

utanförskap 

korrelaterar till 

sämre primärvård 

för LGBT 

populationer som 

bor i lantliga delar 

av USA 

Outness, Stigma, and Primary 

Health Care Utilization among 

Rural LGBT Populations. 
Kvantitativ. Onlineenkät som 
marknadsfördes på facebook och 

tumblr hos personer som tidigare 

varit aktiva i sådanna communityn. 
Deltagarna blev för analysen 

indelade i 3 olika grupper (för olika 
sexuell identitet). Analysen 

genomfördes sedan med chi-2-test. 

946 (internt 

72) 
Stigma och utanförskap påverkar utnyttjandet av sjukvård mer än om en har försäkring eller geografisk 

plats. Skillnader mellan cispersoner (kvinnor och män) och transgender/icke-binära personer i form av 

stigma och utanförskap är stora, där transgender/icke-binära nyttjar vård mindre pga stigma. 

Hög 

Heyes C., Dean M. Artikeln samlade 

data från en större 

Queer Phenomenology, Sexual 

Orientation, and Health Care 

16 Resultaten diskuterar hur ett socialt skapat och väl befäst synsätt, som utgår från heteronormen, påverkar 

deltagarnas upplevelser av vården. Tre delar diskuteras där den första beskriver hur miljöer, som 

Hög 
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& Goldberg L., 

2015, Kanada 

kvalitativ studie 

vars syfte var att 

undersöka om 

primärvården 

potentiellt sett 

vidmakthåller, 

utmanar eller 

ändrar queer-

kvinnors förtryck i 

samband med att 

de söker vård. 

Den här artikeln 

riktar in sig på att 

få förståelse kring 

erfarenheter hos 

självidentifierade 

queer-kvinnor och 

vårdpersonal inom 

primärvården, samt 

tolka det utifrån 

queer 

fenomenologins 

ramverk.  

 

Spaces: Learning From the 

Narratives of Queer Women and 

Nurses in Primary Health Care, 
Kvalitativ metod med djupintervjuer. 

Analysmetoden: läste transkriberat 

material ett flertal gånger och 
använde AtlasTi-program till att 

skapa kategorier och teman. 

väntrum, ofta är heteronormativa och att de som inkluderas inte alltid märker av det samt att de till och 

med vidmakthåller den miljön. Förslag för mer inkludering var regnbågsflaggor i väntrummen etc. 

Andra delen handlade om hur den underliggande föreställningen om “straightness” skapar hetero-

antaganden, vilket som fenomen gavs olika beskrivningar på. För många medverkande visades deras 

avvikelser från könsnormerna, som t.ex. alternativt reproduktionssätt, genom upplevd brist på allians 

med hälso- och sjukvården. Tredje delen behandlar makt, fördomar och att klara av utmanande miljöer. 

Någon hanterade normativt antagande med humor. Några deltagare beskrev viljan att bara få en bra vård 

och att ett allmänt professionellt bemötande togs emot med stor tacksamhet då förväntningarna varit 

mycket låga.  

Shires A D. & 

Jaffee K., 2014, 

USA 

Identifiera hur 

presentation av 

könsidentitet 

skapar erfarenheter 

av diskriminering 

inom vården för 

transmän(female to 

male) och se hur 

olika demografiska 

och 

socioekonomiska 

egenskaper 

påverkar.  

Factors associated with health care 

discrimination experiences among a 
National sample of female-to-male 

transgender Individuals. Kvantitativ 

metod med onlineenkäter och 
pappersenkäter riktade till transmän. 

De tog data från en större 

datasamling. Chi-square-test 
användes som analysmetod.  

1711(bortfalle

t från den 
stora studien: 

1044. 

Ytterligare 
6515 

exkluderas i 

denna studie 
då de inte 

uppfyllde 

inklutionskrite

rierna). 

41,8% uppgavs sig erfarit någon form av diskriminering hos läkaren eller på sjukhuset(28,1% hade blivit 

nekade jämlik behandling, 31,8% uppgav verbala trakasserier, 1,2% uppgav fysisk överfall). Alla 

demografiska och socioekonomiska egenskaperna var signifikant associerade med erfarenheter av 

diskriminering inom vården förutom variabeln “anställning”. De som levde i sitt önskade kön upplevde 

diskriminering i större grad(46,4%) jämfört med de som levde med det kön de föddes med(25,1%). 

Skillnaden liknande den mellan de som genomgått medicinsk könskorrigering jämför med de som inte 

hade (47,2% mot 27,1%). De som hade sitt kön de föredrog nedskrivet i något av sina 

identifieringsdokument var signifikant mer troliga att ha upplevt diskriminering än de som inte hade det.  

Hög 

Zeluf, G. Dhejne, 

C, Mannheimer, L. 

Att fylla i 

kunskapsluckan 

Health, disability and quality of life 
among trans people in Sweden–a 

web-based survey. Kvantitativ metod 

796 (internt 

bortfall 409) 

796 deltagare mellan åldrarna 15-94 år vilka representerade en heterogen grupp med erfarenhet av trans. 

Majoriteten var icke-binära följt av transmaskulin, transfeminin och transvestiter. 20% av deltagarna 

Medel 



5 
 

Deogan, C, Höijer, 

J & Thorson, A 

(2016) Sweden. 

hos vårdgivare 

genom att 

analysera 

självskattad hälsa, 

oförmåga och 

övegripande 

livskvalité hos en 

svensk population 

som identifierar sig 

som trans.  

med onlineenkät som innehöll 106 

frågor vilka täckte 8 olika teman. 

Statistikprogrammet Stata version 
13.1  användes för analysen. 

uppgav en låg hälsa, 53% att det innebar en begränsning och 44% upplevde sig ha en livskvalitet under 

en median på 6 (av 10). Icke-binär könsidentitet, negativa sjukvårds upplevelser samt att inte få laglig 

könserkännande var tilläggningsvis även en stor faktor för självrapporterade begränsningar. Att inte ha 

lagligt stöd i vilket kön en vill tillhöra och en bakgrund med negativa erfarenheter från vården bidrog till 

en lägre livskvalité. 

Baker K. & Beagen 

B. 2014.  

Kanada  

Undersöka hur 

klinisk praktik 

inom vården kan 

vidmakthålla och 

utmana 

marginaliseringen 

av HBTQ-kvinnor. 

Making Assumptions, Making Space: 
An Anthropological Critique of 

Cultural Competency and Its 

Relevance to Queer Patients. 
Kvalitativ metod med djupa 

semistrukturerade-intervjuer. 

AtlasTi-programmet användes i 
analysen för att skapa teman och 

kategorier. 

62 Intervjuade läkare beskrev rädslan över att agera diskriminerande. Vidare argumenterar de för att sexuell 

läggning/identitet inte alltid är väsentligt för den vård de ska ge vilket resulterar i att de försöker vara 

neutrala och undvika dessa ämnen.  

Patienter, å andra sidan, upplevde vårdgivares försök till neutralitet och undvikande av etiketter och 

identiteter, som ett beteende som verkar stärkande för det heterosexuella antagandet inom vårdmiljön, 

vilket är ett fenomen som många deltagare upplever. Frågor som upplevs “obekväma” och brist på 

kunskap framkom i intervjuer. Förslag för en mer öppen relation, som gör förutsättningar för HBTQ-

personer att vilja offentliggöra sig sin status bättre, var en mer direkt kommunikation och bekräftelse på 

att vårdgivaren är öppen för könsvariationer och läggningar. Detta förklarade ett antal deltagare vara 

deras positiva upplevelser av bemötande. Personal använde neutrala inkuderande begrepp och visade på 

kunskap om alternativa preferenser och behov som inte tillhörde det normativa. Dessa vårdgivarna sågs 

som mer äkta, tillmötesgående och mer mänskliga än bara professionell personal.  

 

Hög 

James-Abra, S. 

Tarasoff, LA. 

Green, D. Epstein, 

R. Anderson, S. 

Marvel, S. Steele, 

L.S & Ross, L.E. 

(2015) . Kanada 

Uppmärksamma 

den kunskapslucka 

som berör 

transpersoners 

upplevelser av 

assisterad 

reproduktion (AR) 

genom analys av 

redan 

transkriberade 

intervjuer med 

transpersoner som 

tidigare använt 

eller försökt 

använda AR i 

Ontario, Kanada.  

Trans people’s experiences with 

assisted reproduction services: a 

qualitative study. Sekundär kvalitativ 

metod genom att analysera data från 

transkriberade intervjuer. En 

deskriptiv fenomenologisk metod 

användes och teman jämfördes 

kontinuerligt med insamlad data. En 

del av en samhällsbaserad studie 

mellan åren 2010-2012 

11 Uppmärksammar dem barriärer som transpersoner stöter på i samband med AR och studiens deltagares 

egna rekommendationer till att förbättra AR-servicen för att möta behoven av denna grupp. Dessa 

rekommendationer berör ämnena AR-vårdgivares utbildning och träning,  vårdgivare och kliniker samt 

klinikers miljö 

Medel 
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Stotzer, R., 

Ka’opua, L. & 

Diaz T., 2014, 

Hawaii 

För att utvidga de 

nuvarande 

nationella och 

lokala 

ansträngningarna 

för att minska 

glappen i hälsa och 

i behov, görs 

undersökningen för 

att se om det finns 

skillnader mellan 

personer som lever 

i urbaniserade 

områden eller mer 

lantliga områden i 

Hawaii.  

 

Is healthcare caring in Hawai'i? 

Preliminary results from a health 

assessment of lesbian, gay, bisexual, 

transgender, questioning, and 

intersex people in four 

counties.Kvantitativ metod med 

onlineenkäter. Analysen 

genomfördes med chi-square-test. 

710 (internt 

bortfall 21) 

Resultaten visade på transgender-personers svårigheter med tillgång till vård, med t.ex. 

hormonbehandling men även allmän vård, då det inte finns några villiga vårdgivare till det utan endast 

HIV-specialiserade vårdgivare. Upplevda negativa erfarenheter av vården uppgavs.  

Heterosexism bidra till undvikande och försenat sökande av vård och var procentuellt mer 

förekommande än diskriminering. Ingen skillnad mellan olika delarna av landet i förekomst av 

diskriminering, dock förekom det.   

Medel 

Johnson J M. & 

Nemeth S L., 2014, 

Sydvästra USA 

Undersöka homo- 

och bisexuella 

kvinnors 

upplevelser av 

vården. 

Addressing health disparities of 

lesbian and bisexual women: a 

grounded theory study. Kvalitativ 

metod med semistrukturerade 

djupintervjuer. Data transkiberades 

och laddades upp på NVivo och en 

konstnt jämförelse metod användes 

för att analysera data. . 

9 Identifierade tre huvudteman med olika subteman och underrubriker. Pre-interaction: beskrev 

förväntningar patienten hade på vårdgivaren, några förväntande sig att de var kunniga medan andra att 

de skulle vara heteronormativa.  

Health care interaction: Offentliggörande av sin sexuella läggning. Alla ansåg att det var viktigt att 

offentliggöra sin läggning. Olika anledningar att göra det.  

Sanningens ögonblick. Då patienten kommit ut och vårdgivarens förmåga att ge kvalitativ vård avslöjas. 

Utmärkande subteman; Kunskap, kommunikation och attityder. Både negativa och positiva erfarenheter 

beskrev under samtliga subteman. 

Outcomes: Hur patient-vårdgivare kontakten påverkar hur patienten sedan reagerar. T.ex. Negativa 

erfarenheter bidrog till undvikande av vård, byte av vårdgivare etc.  

Hög 

Neville, S. & 

Henrickson, M. 

(2005). Nya 

Zeeland  

Homosexuellas 

uppfattning om att 

komma ut till 

primär 

sjukvårdspersonal.  

Perceptions of lesbian, gay and 

bisexual people of primary 

healthcare services. Kvantiativ 

metod med online- och 

pappersformulär. Vidare 

genomfördes dataanalysen i SPSS 

12.0.1 med ANOVA och chi-2 test. 

1813 (internt 

bortfall 456) 

Skillnaderna mellan män och kvinnor som självskattade “bra till excellent” på frågan om allmänt 

välmående var det ingen skillnad. Fler kvinnor än män tyckte att deras vårdgivares bemötande till deras 

icke-heterosexuella identitet var viktigt när en skulle välja primärvård. 

Medel 

Neal, D. Hoffman, 

M.D. Freeman, K. 

Swann, S. (2009). 

Målet med studien 

var att identifiera 

upplevelser hos en 

heterogen grupp av 

Healthcare Preferences of Lesbian, 

Gay, Bisexual, Transgender and 

Questioning Youth. Kvantitativ 

metod med webb-baserad  enkät i 

733 (internt 

bortfall 55) 

För ungdomar som deltog i undersökningen var det viktigaste för en vårdgivares kompetens att ta hand 

om unika problem för HBTQ-personer liksom att respektera och behandla ungdomarna på samma sätt 

som andra (heterosexuella) 

Hög 
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USA.  HBT-personer 

mellan åldrarena 

13-21 år för vilka 

beskrev 

vårdgivarna, 

sjukvårdsmiljön 

samt hälsoproblem 

som dessa 

individer tyckte 

var viktiga att prata 

med vårdgivaren 

om.  

USA och Kanada. Analysen 

genomfördes i programmet SAS 

version 9.1.1. 

O’Byrne, P. & 

Watts, J. (2012). 

Kanada. 

Studiens syfte var 

att utforska 

upplevd stigma 

inom sjukvården 

hos unga 

homosexuella 

killar.  

Include, differentiate and manage: 

gay male youth, stigma and 

healthcare utilization. Kvalitativ 

metod. Intervjuer med 8 

homosexuella killar mellan 20-29 år. 

Analysen genomfördes i en 3-stegs-

sekvens vartefter 3 teman bildades. 

8  Deltagarna beskrev hur upplevd eller verklig stigma gjorde att de sökt sjukvård på andra ställen. 

Tidigare upplevd stigma eller rädsla för att göra det påverkade deltagarnas var de sökte vård. Deltagarna 

beskrev vidare hur vårdgivare kunde börja diskutera risk för HIV och andra STIs som en del av deras 

sexuella läggning snarare än deras sexuella vanor. 3 temat handlade om hur deltagarna upplevt 

vårdgivare som var ickedömmande och skapat en fungerande patient-vårdgivare relation. 

Hög 

Smith, R., 2014, 

Sydafrika 

Förbättra 

förståelsen för 

specifika behov 

hos lesbiska och 

bisexuella kvinnor 

i Kapstaden. Detta 

genom att 

undersöka hur de 

upplever vården, 

hur och var de tar 

reda på 

information om 

sexuell hälsa och 

förslag på hur en 

kan göra vården 

mer inkluderande.  

Healthcare experiences of lesbian 

and bisexual women in Cape Town, 

South Africa. Kvalitativ metod. 

Face-to-face intervjuer. Analysen 

genomfördes med öppen kodning av 

transkripten vilket gjorde att 

författarna identifierade teman.  

22 Både positiva och negativa erfarenheter från lesbiska och bisexuella kvinnorna inom hela vården. 

Däremot uppgavs fler negativa upplevelser av vården hos kvinnorna inom allmän vård jämfört med de 

inom privat vård. Beskrev vårdgivare som var ovänliga och trots ingen direkt upplevd homofobi, var de 

rädda att utsättas för det om de skulle välja att offentliggöra sin sexuella läggning.  

Deltagarna inom allmän vård upplevde vårdgivarna som outbildade kring deras vårdbehov, oförmögna 

att genomföra provtagningar på ett bra sätt och de var dömande gällande sexuella beteenden mellan 

partners av samma kön. Detta ledde till dåliga vårderfarenheter. Liknande erfarenheter hos de som sökte 

vård privat. De beskrev också att om de skulle offentliggöra sin sexuella läggning för sin vårdgivare 

skulle det vara av “medicinsk relevans” och de flesta uppgav att de skulle kunna göra det om det kom på 

tal. Kvinnor som sökte både statligt ägd vård och privat vård uppgav heteronormativt antagande eller 

homofobi som gjorde de obekväma i vårdsituationer. De associerade detta till mer individnivå medan de 

inom allmän vård ansåg detta som något befinligt inom hela vårdmiljön och att den vården helt enkelt  

“inte var för de”. Samtliga kvinnor upplevde att information kring sexuell hälsa specifikt för de var 

bristfällig och att de inte fick samma information kring exempelvis STI:s som heterosexuella. Olika 

förslag på hur en ska kunna förbättra vården gavs.  

Hög 

 


