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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Historiskt sett har homosexualitet setts som ett psykiatrisk eller medicinskt 

problem. Trots att dagsläget till viss mån förändrats, kan homosexualitet och 

könsöverskridande identitet till följd av heteronormen ses som tabubelagda ämnen. HBTQ-

personer har en ökad risk att utveckla psykiska sjukdomar, men undviker att söka vård till 

följd av tidigare erfarenheter eller rädsla. Sjuksköterskans uppgift är att generera acceptans 

och trygghet. 

Syfte: Sammanställa kunskap om HBTQ-personers erfarenheter av bemötandet i vården. 

Metod: Litteraturöversikt över 12 originalartiklar. Ingående studier är utförda i olika 

vårdinstanser i Sverige, USA och Nya Zeeland. 

Resultat: Resultaten visar att det finns både styrkor och brister i bemötandet i vården. Vissa 

informanter upplevde att vårdpersonalen var heteronormativt inställd, opåläst om HBTQ och 

i enstaka fall homo- och/eller transfobisk. Fler av informanterna kände oro inför att avslöja 

sin sexuella läggning för vårdpersonal. Men resultaten visar också att det finns vårdpersonal 

som enligt informanterna uppvisar acceptans och neutralitet. 

Slutsats: HBTQ-personers erfarenheter av bemötandet i vården är att det präglas av 

heteronormativitet och okunskap, men att det också finns vårdpersonal som är påläst och 

accepterande. 

Nyckelord: HBTQ, sexuella minoriteter, könsminoriteter, bemötande, sjukvårdsupplevelser, 

litteraturöversikt 
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ABSTRACT 

Background: Through history, homosexuality has been recognized as a psychological or 

medicational condition. Regardless of present amendments, homosexuality and gender-

specific identity may to some extent be seen as tabu. LGBTQ persons generally has an 

increased risk for developing psychological illnesses, but refrain from seeking care due to 

previous experiences or fear of poor treatment. The nurse shall generate acceptance and a 

sense of safety. 

Aim: To compile knowledge of LGBTQ persons´experiences of treatment in health care.  

Method: An overview of 13 original articles. The studies viewed in this overview are 

performed in varied care units in Sweden, the USA and New Zealand. 

Results: The results point to both strengths and shortcomings of the treatment towards 

LGBTQ persons in health care. Some informants sensed a heteronormative attitude and 

ignorance among the healthcare professionals, and in some cases homo- and/or transphobia. 

Many informants felt uneasy about revealing their sexual orientation to the health care 

professionals. But the results also show that some healthcare professionals expressed 

acceptance and neutrality. 

Conclusion: LGBTQ persons experience a sense of heteronormativity and ignorance in 

regards to treatment in healthcare, but there are healthcare professionals that are educated and 

accepting.  

Keywords: LGBTQ, sexual minorities, gender minorities, treatment, health care narratives, 

review 
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BEGREPPSORDLISTA 

 

Listan nedan förtydligar några av begreppen som används i denna litteraturöversikt. 

Begreppen är definierade enligt RFSLs (2015) begreppsordlista. 

 

HBTQ - Förkortning för personer som inte är hetero- eller cispersoner (i detta fall 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer). Förkortningen finns i varierande 

konstellationer för att inkludera olika grupper. 

 

Bisexuell - En person som attraheras av personer oavsett kön. 

 

Cisperson - En person som identifierar sig med det kön de blivit tilldelad vid födseln. Det 

juridiska könet, det biologiska könet och könsidentiteten överensstämmer. 

 

Hen - Könsneutralt pronomen som kan användas istället för han och hon. 

 

Heteronormen - Tanken om att det bara finns två kön och en sexuell läggning - 

heterosexualitet. Kvinnor förväntas vara feminina och män förväntas vara maskulina. 

 

Heterosexuell - En person som attraheras av någon från det motsatta könet, alltså kvinna - 

man. 

 

Homosexuell - En person som attraheras av en person av samma kön. 

 

Ickebinär - En person som trotsar tvåkönsnormen och anser sig vara mitt emellan man och 

kvinna, både man och kvinna eller ingetdera. 

 

Juridiskt kön - Det kön som står i journal, ID-handlingar och bokföring. Det finns 

änsålänge två juridiska kön - man och kvinna. 

 

Könsidentitet - En persons upplevda kön. Det kön man anser sig tillhöra. 

 

Könsuttryck - “Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut, till exempel kläder, 

kroppsspråk, frisyr, röst med mera.”. 

 

Transperson - En person vars könsidentitet inte överensstämmer med det biologiska könet. 

 

Queer - En person som uttrycker kritik mot heteronormen och könsbinaritet. Se även 

Ickebinär. 
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BAKGRUND 

Historiskt sett har HBTQ-personer setts som personer med ett psykiatriskt eller medicinskt 

problem och så sent som på 1940-talet placerades homosexuella i Sverige på psykiatriska 

kliniker med diagnosen psykopati (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). 

Tvångssterilisering av bland annat homosexuella och transsexuella har  tidigare varit ett 

legitimt socialpolitiskt redskap och först år 2013 ändrades lagen som idag illegaliserar 

tvångssterilisering av transpersoner som vill ändra juridiskt kön (Socialutskottet, 2013). 

Sverige var år 1972 det första landet i världen att introducera lagen om fastställande av 

könstillhörighet, att efter prövning få möjlighet till en annan juridisk könstillhörighet. 

Socialstyrelsen avskaffade år 2009 transvestism som sjukdomsbegrepp och samma år blev 

Sverige ett av idag 27 länder i världen som har legaliserat samkönat äktenskap 

(Regeringskansliet, 2014; Pew Research Center, 2017). Fåtalet länder där samkönat 

äktenskap är lagligt, visar på den kulturella skillnaden som finns gällande synen på 

homosexualitet runt om i världen. I många länder (t.ex. Algeriet, Kenya, Jamaica, Indien) kan 

homosexualitet eller homosexuella aktiviteter leda till fängelsestraff och i vissa länder (t.ex. 

Iran, Saudiarabien, Sudan, Yemen) tillämpas dödsstraff (ILGA - International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Trans and Intersex Association, 2017). 

  

I Sverige är levnadsvillkoren för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ-

personer) i jämförelse med många andra länder bra då Sverige betraktas som ett av de mest 

framåtgående länderna gällande HBTQ-personers rättigheter i lagform (ILGA, 2017). I 

Sverige finns diskrimineringsskydd i form av författningar, angående exempelvis 

diskriminering i arbetslivet och hatbrott mot HBTQ-personer. Trots att dagsläget till viss mån 

förbättrats, både  avseende  HBTQ-personers rättigheter och sociala status, har EU:s byrå för 

grundläggande rättigheter European Union Agency For Fundamental Rights (FRA) 

identifierat brister och år 2014 publicerades en rapport (FRA 2014) som beskriver 93 000 

HBTQ-personers erfarenheter av hatbrott och diskriminering i EU:s medlemsstater och 

Kroatien.  Rapporten visade att 35 % av de 2464 svenska informanterna hade känt sig 

diskriminerade eller trakasserade på grund av sin sexualitet de senaste 12 månaderna. Många 

avstår därför att vara öppna med sin sexualitet och könsidentitet, då homosexualitet och 

könsöverskridande identitet och uttryck fortfarande kan upplevas som tabubelagda ämnen 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Tabut uppstår möjligtvis till följd av 
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heteronormativitet. Heteronormen står för tanken att enbart två kön existerar; man och kvinna 

och inget däremellan, samt att de två motsatta könen attraheras av varandra (RFSL, 2015). 

  

HBTQ-personers erfarenheter av bemötandet i samhället 

I och med att HBTQ-personers rättigheter stärkts i form av lagar, har detta även bidragit till 

en positiv förändring i synen på HBTQ-personer i samhället (Regeringskansliet, 2014). De 

flesta HBTQ-personer mår bra och utsätts inte för våld och diskriminering, men brister finns 

vad gäller deras situation i samhället och det finns dem som än idag utsätts för diskriminering 

och trakasserier på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Personer som lever i 

samkönade relationer upplever att deras romantiska relationer och bildade familjer ofta blir 

ogiltigförklarade av både familj och främmande människor (Haines, Boyer, Giovanazzi & 

Galupo, 2017). Det förekommer även att folk kallar det homo- eller bisexuella paret för 

rumskamrater eller kompisar, trots att de vet om att personerna i fråga lever i ett romantiskt 

förhållande. Homo- och bisexuella personer blir även bemötta med avsky när de visar 

tillgivenhet till varandra offentligt, och de blir ibland uppmanade att endast göra detta i 

avskildhet (Haines et al., 2017). Transpersoner blir ofta tilltalade med fel pronomen eller 

namn trots att de, enligt dem själva, tydligt uttryckt vilket kön de tillhör. Detta är något som 

gör att de känner sig kränkta. En informant berättar att hon blivit kallad han trots att hon haft 

en namnbricka med ett kvinnonamn (Arayasirikul, S. & Wilson, E. C., 2018). Haines et al. 

(2017) menar att det är heteronormativiteten i samhället som leder till att homo- och 

bisexuella personer känner sig marginaliserade och bortglömda. 

  

Ungdomsstyrelsen (2010) gjorde en analys över unga HBTQ-personers hälsosituation. Enligt 

informanterna är det i offentligheten, exempelvis i tunnelbanan eller på gator, som den mest 

påträngande utsattheten uppstår  där det kan handla om glåpord eller fysiska påhopp. 

Gemensamt för informanterna är den upplevda känslan att bli eller ha blivit diskriminerad på 

grund av sexualitet eller könsöverskridande identitet och uttryck. Utredningens huvudresultat 

visade även att HBTQ-personer i jämförelse med hetero- och cispersoner, i större 

utsträckning utsätts för våld, hot om våld samt kränkande behandling eller bemötande. Ett 

samband mellan dessa faktorer och förekomst av psykisk ohälsa kunde således även 

konstateras. Homosexuella, bisexuella och främst transpersoner drabbas av psykisk ohälsa i 

större utsträckning jämfört med heterosexuella och cispersoner och det finns även en ökad 

suicidrisk (Folkhälsomyndigheten, 2015; King et al., 2008; Socialstyrelsen, 2003; 

Ungdomsstyrelsen, 2010). Trots dessa ökade risker för psykisk ohälsa och suicidtankar och 



 

 

 

6 

försök, får många HBTQ-personer inte tillgång till den vård de behöver, på grund av 

erfarenheter av bemötandet i vården (FRA, 2014). 

  

Sjuksköterskans roll 

I mötet mellan patient och sjuksköterska har sjuksköterskan en påverkan på patientens 

upplevelse av vårdsituationen. Sjuksköterskans uppgift är att arbeta personcentrerat, och för 

detta krävs att patienten känner sig trygg i att berätta om sin situation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan ska i mötet med patienten visa respekt för 

patienten och bemöta denne med värdighet och professionalism oavsett ålder, hudfärg, tro, 

etnisk bakgrund, social ställning, kön samt sexuell läggning. International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod fastställer att sjuksköterskan bör arbeta med medkänsla, lyhördhet och 

trovärdighet. Den etiska koden beskriver även sjuksköterskan som någon som vidtar adekvata 

åtgärder för att öka etisk medvetenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

  

Teoretisk referensram: vårdlidande 

Lidandet är förenat med den enskilde individens upplevelser och är unikt för varje person. 

Det kan vara kopplat till personens sjukdomssymtom, men även till bemötandet, 

behandlingen samt vårdskador. Det är nödvändigt att lindra patientens lidande i den mån som 

är möjlig, men allra viktigast är att inte själv orsaka lidande för patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Vårdlidande bidrar till ett sämre psykiskt mående men kan 

även påverka patienten fysiskt (Arlebrink, 2012). 

  

Lidande som orsakas av vård eller brist på vård kallas vårdlidande och kan till exempel 

uppstå om patienten känner sig kränkt, försummad eller maktlös i förhållande till 

vårdpersonal (Dahlberg, 2002; Arlebrink, 2012). Annat som kan orsaka vårdlidande är 

bristande empati hos vårdpersonalen (Arlebrink, 2012). Relationen mellan patient och 

sjuksköterska spelar en stor roll ifall vårdlidande uppstår eller inte och det är en del av 

sjuksköterskans ansvar att förebygga vårdlidande. För att undvika att initiera vårdlidande 

måste sjuksköterskan kunna utgå från mer än det egna perspektivet och antagandena, i detta 

fall heteronormen, och se den unika individen (Wiklund Gustin, 2015). 

  

I vissa fall kan patienten bli inbillningsfrisk i ett försök att skydda sig själv från de 

besvikelser som vårdlidandet bär med sig. Att vara inbillningsfrisk innebär att patienten 
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ignorerar somatiska symtom, som till exempel smärta, för att undvika kontakt med 

vårdpersonal. Det kan även innebära att inneliggande patient undviker att trycka på 

larmknappen trots att det finns en giltig anledning till att göra det (Arlebrink, 2012). 

  

Problemformulering 

I Sverige är levnadsvillkoren för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ-

personer) i jämförelse med många andra länder bra då Sverige betraktas som ett av de mest 

framåtgående länderna gällande HBTQ-personers rättigheter. I Sverige finns 

diskrimineringsskydd i form av författningar, angående exempelvis diskriminering i 

arbetslivet och hatbrott mot HBTQ-personer. Trots detta upplever HBTQ-personer att den 

rådande heteronormativiteten marginaliserar dem i samhället och ogiltigförklarar deras 

relationer. HBTQ-personer blir i större utsträckning utsatta för våld, hot och kränkande 

behandling jämfört med heterosexuella cispersoner. I samhället visas fientlighet och 

okunskap kring HBTQ-personer. 

 

Kulturen av heteronormativitet och okunskap inom HBTQ hos vårdpersonal kan leda till en 

obalans i relationen mellan vårdpersonal och vårdtagare. HBTQ-personer undviker i flera fall 

att söka vård, vilket i sin tur kan orsaka vårdlidande hos dessa patienter. Att fördjupa 

kunskapen om HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i vården är därför av stor vikt och 

vårdpersonal bör utbildas inom området. 

  

Definition av begrepp 

Ordet vårdpersonal i föreliggande litteraturöversikt avser läkare, sjuksköterska, fysioterapeut 

eller annan personal hos en vårdgivare, som på något sätt har en vårdande kontakt med 

patienten. Begreppet är definierat av undertecknade författare. 

  

Syfte 

Syftet är att  sammanställa kunskap om homo-, bi-, trans- och queerpersoners erfarenheter av 

bemötandet i vården.  
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METOD 

Design 

En litteraturöversikt, i vilken vetenskapliga artiklar användes som informationskälla. Resultat 

som var relevanta för syftet sammanställdes för att få en överblick över ämnet (Friberg, 

2017). 

  

Tillvägagångssätt 

Till sökning av artiklar användes databaserna PubMed, SBU och PsycINFO, via Uppsala 

Universitetsbibliotek för en utökad tillgång av artiklar. Pubmed och SBU är databaser för 

publikationer inom, bland annat, medicin och omvårdnad. PsycINFO lagrar publikationer 

inom psykologi och de psykologiska aspekterna inom bland annat medicin. För att hitta 

relevanta medicinska termer och sökord på engelska användes Svensk MeSH inför sökningen 

i databaserna. 

  

Första sökningen gjordes i PubMed med de utvalda sökorden transgender, experience, health 

care, Sweden. Den andra, tredje och fjärde sökningen i PubMed utfördes med sökorden 

attitudes, lesbian, gay, health care, Sweden, respektive lesbian, gay, transgender, health 

care, perspectives, samt lgbtq, experiences, se tabell 1. Alla fyra sökningar hade varierande 

utfall och i samband med varje sökning användes tillvalen Full text och 10 years och 

sorterades efter Best match. I den tredje sökningen användes Species: Humans som 

ytterligare ett tillval i sökningen för att begränsa utfallet från 29 till 19 artiklar. Ytterligare 

sökningar utfördes utan att hitta artiklar vars syfte motsvarade syftet för litteraturöversikten, 

eller där resultatet visade utvalda studier från tidigare sökningar. En sökning gjordes i SBU 

med sökorden homo, bi, trans, hbt, hbtq, utan träffar. 

  

En sökning i PsycINFO gjordes med sökorden bisexual, narrative och health care. Tillval 

som användes vid denna sökning var language: English samt att artiklarna skulle vara 

tillgängliga i full text. Begränsningarna source types: academic journals och search mode: 

find all my search terms användes för att begränsa utfallet. Ytterligare sökningar utfördes, 

dock var samtliga artiklar i utfallet, som klarade inkluderingskriterierna, utvalda studier från 

tidigare sökningar i PubMed. 

  



 

 

 

9 

Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier vid datainsamlingen var att ingående studier i de vetenskapliga artiklarna 

skulle vara originalartiklar av studier med kvalitativ design, som speglade HBT-personers 

erfarenheter av bemötande i vården. Informanterna i studien skulle således själv identifiera 

sig som homo- eller bisexuell och/eller transperson. Informanterna skulle även vara av vuxen 

ålder, det vill säga minst 18 år. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle blivit 

publicerade mellan år 2008 och 2018, samt att studierna med fördel skulle vara gjorda i 

Sverige, men även i övriga västvärlden. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och titeln 

skulle innehålla förkortningen LGBTQ, eller lesbian, gay, bi, trans och queer. Innehöll titeln 

‘LGBTQ+’ eller annan konstellation av förkortningen inkluderades de artiklar i vilka 

resultaten för de enskilda grupperna kunde utläsas.  

  

Exklusionskriterier 

I sökande av artiklar exkluderades de artiklar som inte beskrev HBTQ-personers erfarenheter 

av bemötande i vården och således inte kunde besvara litteraturöversiktens syfte. I 

granskning av artiklar exkluderades de artiklar som bedömdes ha låg kvalitét enligt 

kvalitetsbedömningen (bilaga 1).  

  

Tillvägagångssätt 

Efter artikelsökning gjorde båda författarna en överblick av titlarna på utfallet av artiklar, för 

att upptäcka ifall de syftade till annat än HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i 

vården. Exempelvis uteslöts artiklar där titeln beskrev att studien undersökte vårdpersonalens 

erfarenhet av att vårda HBTQ-personer, eller HBTQ-personers erfarenheter av att tillhöra 

sexuella minoriteter utan samband till vården. Majoriteten av utfallen från första och andra 

sökningen valdes för vidare granskning av abstract, medan det enbart valdes ut tre från det 

tredje utfallet. Samma metod tillämpades med utfallet från sökningen i PsycINFO där endast 

två av fem artiklar hade titlar vilka speglade syftet i denna litteraturöversikt, dock var en av 

artiklarna redan utvald i en tidigare sökning i PubMed. 

  

I artiklarnas abstract redovisades studiernas syfte, metod och resultat och utifrån dessa valdes 

artiklar till litteraturöversikten ut. Artiklarna analyserades i sin helhet och utifrån 

inklusionskriterier, exklusionskriterier och kvalitetsgranskningsmall (Bilaga 1). Totalt valdes 

11 artiklar från PubMed och 1 artikel från PsycINFO till litteraturöversikten. Artiklarnas 
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abstract lästes av båda författarna och artiklarna delades upp författarna emellan för att läsas i 

fulltext ett flertal gånger för en försäkran om att dess innehåll uppfattats korrekt. När det var 

klarställt att artiklar svarade på litteraturöversiktens syfte lästes samtliga artiklar av båda 

författarna. Resultaten från artiklarna sammanfattades sedan i samarbete mellan författarna, 

för att skapa en överblick över alla resultat (Tabell 2, Bilaga 2).  

 

 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas Sökord Tillval Utfall Utvalda 

PubMed Transgender, experience, 

health care, Sweden  

Text availability:Full text,  

Publication dates: 10 years, Sort by: Best match  

8 3 

PubMed Attitudes, lesbian, gay, 

health care, Sweden 

Text availability:Full text, Publication dates: 10 

years, Sort by: Best match  

9 3 

PubMed Lesbian, gay, transgender, 

health care, perspectives 

Text availability:Full text, Publication dates: 10 

years, Species: Humans Sort by: Best match  

19 1 

PubMed lgbtq, experiences  Text availability: Full text, publication dates: 10 

years, Sort by: Best match 

123 4 

PsycINFO Bisexual, narrative, health 

care 

Source types:Academic journals, Search mode: find 

all of my search terms, Limit:Linked full text, English, 

Age group: adulthood. Peer reviewed. 

5 1 

SBU Homo, bi, trans, hbt, hbtq - 0 0 

 

 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

För kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna användes en kvalitetsmall av Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) (Bilaga 1) För att en artikel 

skulle anses vara av hög kvalitet krävdes att 90% av kriterierna var uppfyllda: ifyllda “ja”. 

För medelhög kvalitet krävdes att 70% av kriterierna var ifyllda “ja”. Kvalitetsmallen 

granskade ifall artiklarnas syften och frågeställningar var väldefinierade, ifall urvalet, 

datainsamlingen och analysen var tydligt beskriven och relevant för syftet och ifall resultatet 

var logiskt, begripligt och överförbart samt diskuterades i förhållande till syfte och 

frågeställning. 
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Resultatanalys 

Endast de resultat som svarar på syftet i denna litteraturöversikt valdes ut. Detta underlättade 

i sökandet efter liknelser och skillnader i studieresultaten för att sedan skapa teman där 

resultat som hade liknande karaktär delades in i samma tema. Dessa teman redovisas i form 

av rubriker i litteraturöversiktens resultatdel. 

  

Majoriteten av erfarenheterna i de ingående studierna refererar till sjuksköterskor. I 

litteraturöversiktens resultatdel används ordet sjuksköterska där enbart erfarenheter i mötet 

med sjuksköterskor har sammanställts, vilket även inkluderar barnmorskor som till grunden 

är sjuksköterskor. I flertalet studier beskrevs även möten med övrig vårdpersonal, vilka är 

inkluderade i litteraturöversikten. I sammanställandet av liknande resultat där dessa möten 

ingår, refereras stycket därav till vårdpersonal. 

 

PROJEKTETS BETYDELSE 

Genom att sammanställa HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i vården, kan 

eventuella brister belysas gällande detta. Insikt i eventuell förbättringspotential i mötet mellan 

sjuksköterska och patient är en förutsättning för att öka etisk medvetenhet om respektfullt 

bemötande, och på så vis främja ett gott bemötande. 

  

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden i samband med litteraturstudien var att studierna  skulle vara godkända 

av en etisk kommitté eller ha genomgått etisk granskning av tidskrift eller myndighet innan 

publicering. Flertalet av de ingående studierna i denna litteraturöversikt använde en 

webbaserad rekryteringsmetod och datainsamlingen ägde inte rum vid vårdinstitutionen. 

Enligt Ethical Review Act (2003) kunde dessa studier inte bli godkända av en etisk kommitté 

och författarna har istället gått efter Helsingforsdeklarationen, en forskningsetisk riktlinje i 

medicinsk forskning om människan. Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 

2013) menar att integriteten och omsorgen hos människan alltid prioriteras före vetenskapens 

och samhällets intresse. Alla informanter ska få noggrann information gällande studien samt 

deras rättigheter om frivilligt deltagande och möjlighet att dra sig ur. Efter informerat 

samtycke ska all datainsamling ske konfidentiellt och med försiktighet vid utlämnande av 

uppenbara identiteter eller scenarion. Undertecknade författare bör vara objektiva i 

resultatanalysen. 
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RESULTAT 

Resultatet bygger på 12 artiklar som besvarar syftet. De ingående studiernas 

undersökningsgrupper bestod av homosexuella, bisexuella, queerpersoner och/eller 

transpersoner i vuxen ålder. Artiklarnas resultat beskrev möten på olika vårdinstitutioner och 

avdelningar, bland annat förlossningsavdelning och onkologiavdelning. Studierna hade 

intervjuer och enkäter som datainsamlingsmetod. Studierna var utförda i Sverige (n=8), USA 

(n=4) och Nya Zeeland (n=1) och i kvalitetsanalysen ansågs sex artiklar ha hög kvalitet, 

medan fyra bedömdes ha medelhög kvalitet. En sammanfattning av studiernas resultat 

redovisas i tabellform (Bilaga 2). Två huvudteman utkristalliserades utifrån homo-, bi-, trans- 

och queerpersoners erfarenheter av bemötandet i vården; det positivt upplevda mötet och det 

negativt upplevda mötet. Utifrån dessa huvudteman och studiernas resultat valdes fem 

underteman; Acceptans bland vårdpersonal, Kunskap och engagemang hos vårdpersonal, 

Heteronormativitet, Rädsla för vårdpersonalens reaktioner och Bristande kunskap hos 

vårdpersonal.  

  

Det positivt upplevda mötet 

Acceptans bland vårdpersonal 

Flertalet studier hade ett jämförbart resultat angående positiva erfarenheter av ett positivt och 

respektfullt bemötande av HBTQ-personer från vårdpersonal (Andersen, Moberg, Bengtsson 

& Garmy, 2017; Kamen et al., 2018; Klittmark, Garzón, Andersson & Wells, 2018; Rossman, 

Salamanca & Macapagal, 2017; Röndahl, 2009; Röndahl, Bruhner & Lindhe, 2009; Von 

Vogelsang, Milton, Ericsson & Strömberg, 2016). I samkönade familjer inkluderades 

partnern initialt och de kände sig respekterade i vilka de var som individer och som familj. 

Ett öppensinnat bemötande av sjuksköterskan eller barnmorskan där hen var ivrig att 

inkludera alla föräldrar, ledde till att patienterna anade acceptans av samkönade relationer och 

familjer från vårdpersonalens sida. På så vis kunde de känna sig som en etablerad familj från 

start (Andersen et al., 2017; Klittmark et al., 2018; Röndahl et al., 2009).  

 

Kunskap och engagemang hos vårdpersonal 

Rossman et al. (2017) nämnde att vårdpersonal var påläst om sexualhälsa för homo- och 

bisexuella. Patienter upplevde en medvetenhet hos vårdpersonal om alternativa relationer och 

familjekonstellationer och visade detta genom diverse handlingar (Andersen et al., 2017; 
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Klittmark et al., 2018; Röndahl et al., 2009). En utav artiklarna (Andersen et al., 2017) 

nämnde ett scenario där en sjuksköterska korrigerade texten i broschyrer för att HBTQ-

föräldrar skulle kunna känna sig representerade i dem. I samma artikel fanns ett annat 

scenario där sjuksköterskan inkluderade båda mödrarna för screening av postpartum-

depression. Ett annat tecken på ökad medvetenhet var att sjuksköterskan använde ordet 

partner istället för att dra slutsatser om en heterorelation. En informant berättade att vissa ur 

vårdpersonalen kom ihåg, och använde patientens önskade pronomen och namn (Kamen et 

al., 2018). Informanter uppskattade när vårdpersonal dokumenterade vilket pronomen dem 

som patienter föredrar, vilket resulterade i en ökad förståelse inför nästkommande 

vårdtillfälle (Klittmark et al., 2018). Vidare beskrev informanterna uppskattning kring 

huruvida vårdpersonal använt könsneutrala termer i de fall det inte varit av HBTQ-familjens 

intresse att tilldela barnet ett specifikt kön. Ett felaktigt ordval behövde inte innebära att 

sjuksköterskan var respektlös ifall sjuksköterskan för övrigt hade familjens bästa intresse 

(Andersen et al., 2017). 

  

I studien av Röndahl (2009) beskrevs den yngre kvinnliga personalen som mest öppensinnad 

i mötet med homo- och bisexuella patienter. Enligt Von Vogelsang et al. (2016) upplevde 

transpersoner ett bemötande som positivt när personalen var påläst om HBTQ, höll god 

kommunikation och inte ifrågasatte eller förminskade deras känslor. På så vis hade 

personalen respekt för personens privatliv och integritet. I studien av Klittmark et al. (2018) 

upplevde HBTQ-personer ett positivt bemötande när barnmorskor problematiserade normer 

och personalens tillvägagångssätt, för att öppna upp för en mer inkluderande och stöttande 

relation. Informanterna upplevde att vården var högkvalitativ och att de kunde lita på 

vårdpersonalens kompetens angående medicinska nödsituationer och komplikationer, trots 

brister i bemötande så som heteronormativitet, diskriminering och bristande kunskap. I 

studien av Röndahl (2009) menade vissa informanter att det förelåg andra orsaker till brister i 

bemötandet och att de inte kunde dra samband mellan dåligt bemötande och patientens 

sexuella läggning.  

  

Det negativt upplevda mötet 

Heteronormativitet 

I ett flertal fall upplevdes att sjuksköterskor tog för givet att en familj skulle bestå av en 

mamma och en pappa, vilket även kunde utläsas från standardiserad information och 

formulär som delades ut på avdelningarna (Andersen et al., 2017; Klittmark et al., 2018; 
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Röndahl et al., 2009). Det upplevdes även att vårdpersonal antog en patients sexuella 

läggning (Rossman et al., 2017). Informanter menade att antaganden om sexuell läggning 

berodde på en osäkerhet som fanns hos vårdpersonalen i hur bemötande av samkönade 

familjer skulle ske och att utbildning inom området behövs (Röndahl, 2009). Enligt Klittmark 

et al. (2018) beskrev informanter att föräldragrupper som inte var HBTQ-specifika var 

heteronormativa med reproduktiva stereotyper kring män och kvinnor, samt normer angående 

maskulinitet och femininitet. Av den anledningen sökte sig många av informanterna till 

HBTQ-certifierade kliniker, vilka det fanns delade meningar om. Vissa informanter lyfte 

fram möjligheten med att kunna tillgå ett HBTQ-specifikt stöd, medan andra ansåg att det 

mest önskvärda vore att samhället var sådant så att specialbehandling inte behövdes. 

  

Det fanns även en tanke hos vårdpersonal att sex måste vara penetrerande (Lindroth, 2016; 

Munson & Cook, 2016; Von Vogelsang et al., 2016). Dessa heteronormativa antaganden i 

bemötandet fanns även på specialiserade kliniker för transpersoner. I artiklarna av Lindroth 

(2016) och Von Vogelsang et al. (2016) handlade det om patienter som enligt sitt 

självupplevda kön skulle anses som homosexuella och där vårdpersonal då ifrågasatt 

könskorrigering då detta skulle utesluta penetrerande samlag. En av informanterna, som 

tilldelats könet ’man’ vid födseln, men identifierade sig som homosexuell kvinna hade blivit 

tillfrågad “Wouldn’t it be easier if you continued to be a guy?” (Von Vogelsang et al., 2016, 

s. 3582) och en annan “But,  if  you  don’t  fancy  guys,  why do  you  want  a  

pussy?”(Lindroth, 2016, s. 3517). På samma vis förväntades transpersoner klä sig, bete sig 

och ha samma könsuttryck som det självupplevda könet, och ifall de inte strävade efter att 

leva upp till dessa könsstereotyper blev de ofta ifrågasatta av vårdpersonal (Lindroth, 2016; 

Von Vogelsang et al., 2016). Vissa informanter som identifierade sig som ickebinära 

upplevde att synen på deras könsidentitet var att den var mer utav en politisk åsikt än en 

identitet och att vårdpersonal ofta försummade deras ickebinära könsidentitet och tilldelade 

dem ett pronomen utifrån deras utseende (Klittmark et al., 2018; Lindroth, 2016). Liknande 

erfarenheter nämndes, i vilka informanter blivit tilltalade med fel namn och pronomen utifrån 

deras könsidentitet efter könskorregering (Von Vogelsang et al., 2016; Kamen et al., 2018). 
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Rädsla för vårdpersonalens reaktioner 

Patienter lät bli att avslöja sin sexuella läggning på grund av rädsla för hur vårdpersonal 

skulle reagera eller rädslan för att bli annorlunda eller illa behandlad (Munson & Cook, 2016; 

Klittmark et al., 2018; Rossman et al., 2017; Röndahl, 2009; Röndahl et al., 2009). Flera 

informanter upplevde att vårdpersonal i vissa fall blev obekväm eller förvånad när de 

avslöjade sin sexuella läggning (Rossman et al., 2017; Hood, Sherrell, Pfeffer & Mann, 

2018). En informant berättade att vårdpersonal ändrat attityd efter att ha blivit informerad om 

patientens sexuella läggning. 

  

I mentioned that I was gay, or had sex with men. . . and I sensed a shift in his demeanor. He didn’t say 

anything, but I felt like the energy shift like things were falling into place. . . I could tell that he felt 

some type of way about my sexual orientation. 

(Hood, Sherrell, Pfeffer & Mann, 2018, s. 6) 

  

Det fanns en osäkerhet kring HBTQ hos vårdpersonal som kunde leda till missförstånd i 

bemötandet i vården  och patienterna hade svårt att hitta personal de kunde tala öppet och 

bekvämt med (Röndahl, 2009). En annan anledning till varför patienten inte avslöjade sin 

sexuella läggning var att hen helt enkelt inte hade blivit tillfrågad. Vissa informanter kände 

att vårdpersonalen hade svårt att relatera till deras situation och att detta kunde försvåra 

kommunikationen ytterligare eftersom patienten inte kände sig sedd och hörd (Carroll-Beight 

& Larsson, 2018).  I samma studie av Carroll-Beight och Larsson (2018) upplevde 

transpersoner att de inte kunde uttrycka sig hur som helst framför vårdpersonal, i samband 

med könskorrigeringsprocessen. Patienter undanhöll information som möjligtvis skulle kunna 

användas för att avbryta behandlingen. Vissa valde att hellre lida av ångest, depression 

och/eller självmordstankar, än att riskera att fördröja eller förändra processen. 

  

Tidigare erfarenheter av att bli dåligt bemött ledde till att vissa av informanterna undvek att 

nämna sin sexuella läggning eller könsidentitet i kontakt med vården. En del hade skjutit upp 

eller helt undvikit att söka vård (Lindroth, 2016). De reaktioner informanterna hade 

erfarenhet av berodde ofta på förutfattade meningar eller en homo- och transfobi i 

bemötandet hos vårdpersonalen. Det kunde visa sig i avsaknad av respekt eller trovärdighet 

för patientens könsidentitet eller sexuella läggning (Romanelli & Hundson, 2017; Röndahl et 

al., 2009). Exempel på detta var tron om att homosexualitet var ett sjukdomstillstånd eller att 

en transkvinna egentligen var en homosexuell man (Romanelli & Hundson, 2017; Röndahl, 
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2009). I Röndahls (2009) studie rådde även en ångest hos en del av informanterna relaterat 

till att bli behandlad av någon med annan kulturell eller religiös bakgrund. I vissa fall hade 

informanterna blivit nekad vård till följd av att deras könsidentitet eller sätt att leva inte 

stämde överens med personalens moraliska värderingar (Lindroth, 2016; Romanelli & 

Hundson, 2017). En informant berättade att hen aktivt hållit tillbaka tankar och känslor från 

vårdpersonalen eftersom de inte passade in i deras bild av hur en transperson ska vara eller se 

ut (Carroll-Beight & Larsson, 2018). I andra fall var problemet att vårdpersonal blev 

distraherad och fortsatte återkomma till patientens sexuella läggning eller könsidentitet, även 

när det inte var relevant för undersökningen eller vårdtillfället (Carroll-Beight & Larsson, 

2018; Lindroth, 2016; Von Vogelsang et al., 2016). En av informanterna i Röndahl et al. 

(2009) tog upp att det fanns ett behov att behöva förklara sig själv vid varje möte samt 

obehaget kring detta. 

  

Bristande kunskap hos vårdpersonal 

Vissa informanter upplevde att personalen saknade kunskap kring HBTQ (Kamen et al., 

2018; Klittmark et al., 2018; Rossman et al., 2017; Von Vogelsang et al., 2016). Vid vissa 

tillfällen kände sig HBTQ-patienterna diskriminerade på grund av vårdpersonalens attityd 

mot dem. Vissa informanter spekulerade dock kring om deras erfarenheter av bemötandet 

kunde klassificeras som diskriminering, eller om det istället handlade om okunskap hos 

vårdpersonalen (Hood et al., 2018). Enligt Kamen et al. (2018) kunde okunskapen leda till att 

informanterna kände sig illa behandlade. En informant berättar om en smärtsam gynekologisk 

undersökning hen varit med om, och menar att smärtan kunde undvikits om vårdpersonalen 

varit mer påläst inom HBTQ (Kamen et al., 2018). Vid ett flertal möten hade patienter fått 

undervisa vårdpersonal om exempelvis lesbiska relationer och föräldraskap eller om 

transerfarenhet för att kunna erhålla rätt vård (Andersen et al., 2017; Klittmark et al., 2018; 

Lindroth, 2016; Röndahl et al., 2009; Von Vogelsang et al., 2016). Enligt Andersen et al. 

(2017) och Klittmark et al. (2018) fick HBTQ-föräldrar diskutera sin sexuella läggning oftare 

än cis- och heteroföräldrar. Detta var något som det fanns varierande känslor kring. I vissa 

aspekter upplevdes det som något positivt att vårdpersonalen intresserade sig för deras 

situation och ville lära sig mer, medan andra menade att de var där som patienter och inte för 

att undervisa vårdpersonalen. De menade att det fanns kunskap att hämta från fler håll och att 

de som patienter inte borde vara den primära informationskällan (Klittmark et al., 2018; 

Röndahl et al., 2009; Von Vogelsang et al., 2016). 
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I samband med sjukvård upplevde vissa informanter att personal ställde mycket frågor kring 

deras sexuella läggning och könstillhörighet i hopp om att lära sig mer, men att det ibland 

kunde handla om olämpliga och irrelevanta saker (Klittmark et al., 2018; Lindroth, 2016; 

Von Vogelsang et. al., 2016). Således var nyfikenheten kring HBTQ som fanns bland 

vårdpersonal inte alltid positiv. Deltagare i studierna rapporterade att de blivit ombedda att 

visa kroppsdelar som inte var relevanta för undersökningen vid vårdtillfället. Detta skedde 

även på kliniker som påståtts vara HBTQ-vänliga, eller HBTQ-certifierade. En informant 

hade vid ett vårdtillfälle mottagit kommentarer om hur pågående hormonbehandling hade en 

sådan positiv effekt på könsorganet. Detta trots att informanten bett om att inte diskutera 

könsorganet (Lindroth, 2016). Gemensamt för alla studieresultat var HBTQ-personernas 

tanke om att det behövs mer kunskap kring ämnet för att kunna skapa en neutraliserad miljö 

och positiv attityd i mötet med vården.   

  

        

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Informanterna i de ingående studierna bestod av homosexuella, bisexuella, queerpersoner 

och/eller transpersoner. Ett fåtal artiklar beskrev erfarenheter från alla grupper, medan 

majoriteten syftade till att fokusera på antingen transpersoners erfarenheter av bemötande i 

vården eller homo- eller bisexuella. Artiklarna beskrev möten på olika vårdinstitutioner och 

avdelningar, och begränsades inte till patienternas möten med enbart grundutbildade 

sjuksköterskor, utan även barnmorskor och psykiatrisjuksköterskor samt övrig vårdpersonal. 

Ingående studier lyfter fram starkt positiva erfarenheter, men även bristfälligt bemötande från 

vårdpersonal. Även om avsikten inte är att vara heteronormativ och/eller transfobisk är det 

viktigt att se till dessa erfarenheter för att identifiera brister och inom dessa områden främja 

en förändring och förbättring. Undertecknade författare har således valt att fokusera 

resultatdiskussionen kring det negativt upplevda mötet, då de anser att det är vid dessa möten 

en förändring krävs. Undertecknade författare menar att ett gott bemötande inom hälso- och 

sjukvården bör vara en självklarhet oavsett könsuttryck, könstillhörighet eller sexuell 

läggning. 

  

Det positivt upplevda mötet 

Resultatet angående det positivt upplevda mötet visar hur en ökad etisk medvetenhet 

återspeglas i vårdpersonalens bemötande med HBTQ-personer. Små, enkla men viktiga 
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åtgärder kan göra stor skillnad i bemötandet med HBTQ-personer. Att, som vårdpersonal, 

använda sig av patientens önskade pronomen och namn kan därför bidra till ett positivt 

upplevt bemötande (Kamen et al., 2018; Klittmark et al., 2018). I samband med 

patientkontakt, likt allmänt ute i samhället, tilltalas människor ofta med ett förutbestämt 

pronomen utifrån patientens yttre och biologiska faktorer (Folkhälsomyndigheten, 2015; 

Kamen et al., 2018; Lindroth, 2016; Von Vogelsang et al., 2016). Trots att visad hänsyn 

förekommer ibland - avseende den självupplevda könsidentiteten - saknas den i andra fall 

(Kamen et al., 2018; Röndahl et al., 2009). Detta kan upplevas som kränkande och generera 

en känsla av skyldighet att förklara sig hos de som avviker från det förutbestämda 

pronomenet (Röndahl et al., 2009). Att istället fråga om pronomen, fråga om partner och 

bortse de stereotypiska könsrollerna ökar patienternas känsla av acceptans. Framförallt att 

lyssna till patientens önskemål och visa empati i vårdmötet, är tecken på ökad medvetenhet 

och stärker den positiva upplevelsen av bemötandet, vårdpersonal och HBTQ-personer 

emellan. 

  

Det negativt upplevda mötet 

Heteronormativitet 

Det krävs kunskap och kompetens avseende HBTQ-personers levnadsvillkor eftersom de 

normativa föreställningarna utgör hinder för dessa människor. Ökad medvetenhet angående 

detta leder till ökad chans för lika rättigheter och möjligheter för alla människor i samhället, 

oavsett sexuell läggning och könsidentitet (Regeringskansliet, 2014; Stewart & O’Reilly, 

2017). Folkhälsomyndighetens (2015) publikation om transpersoners hälsa visar att cirka en 

tredjedel av informanterna fått undervisa vårdpersonal i transfrågor och personlig 

transerfarenhet för att kunna erhålla rätt hjälp. Enligt Röndahl et al. (2009) och Von 

Vogelsang et al. (2016) förekommer det att HBTQ-patienter får berätta om både 

transerfarenhet och sexuella minoriteter. Stewart och O’Reilly (2017) och Röndahl (2009) 

menar att vård av HBTQ-personer bör vara en del av vårdutbildningen för att främja en 

neutraliserad attityd och frånse heteronormativitet på arbetsplatsen, då det framförallt var 

kulturen av heteronormativitet samt bristen på kunskap om HBTQ-personers hälsa som 

hindrade patienterna från att få jämlik vård. 

  

Både svensk och internationell forskning visar att många homo- och bisexuella personer 

skräms bort och undviker att söka vård på grund av kränkande och diskriminerande 
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bemötande (Diskrimineringsombudsmannen, 2018; FRA, 2014; Lindroth, 2016). Detta fastän 

homo- och bisexuella har ett större vårdbehov på grund av risk för psykisk ohälsa 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2018; King et al., 2008; Socialstyrelsen, 2003). Det ökade 

vårdbehovet utgör, tillsammans med att HBT-personer undviker att söka vård, en risk för 

lidande. Detta på grund av att personerna i fråga inte får den vård som täcker vårdbehovet. 

  

Rädsla för vårdpersonalens reaktioner 

En av de viktigaste etiska principerna för sjuksköterskan enligt ICN är att omvårdnad ska ske 

likvärdigt och respektfullt oavsett ålder, hudfärg, tro, etnisk bakgrund, social ställning, kön 

samt sexuell läggning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Resultatet av denna 

litteraturöversikt visar dock att HBTQ-personer skjuter upp eller avstår från att söka vård till 

följd av tidigare erfarenheter eller rädsla att bli illa bemött (Folkhälsomyndigheten, 2015; 

Lindroth 2016). Sjuksköterskan uppvisar enligt International Council of Nurses (ICN) etiska 

kod medkänsla, lyhördhet och trovärdighet; ändå nekades transpersoner emellanåt att tilltalas 

med egenvalda namn respektive pronomen och vårdpersonal utgick istället från det juridiska 

könet som stod i journalen (Arayasirikul & Wilson, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2015; 

Kamen et al., 2018; Klittmark et al., 2018; Lindroth, 2016; Von Vogelsang et al., 2016). 

Brister i lyhördhet och trovärdighet ledde till att HBTQ-personer lät bli att avslöja sin 

sexuella läggning eller könsidentitet (Munson & Cook, 2016; Röndahl, 2009; Röndahl et al., 

2009). Detta till följd av tidigare erfarenheter eller rädsla att inte bli betrodd och respekterad i 

sin situation (Romanelli & Hundson, 2017; Rossman et al., 2017;  Röndahl et al., 2009). 

Enligt Carroll-Beight (2018) lät informanter istället bli att söka hjälp för psykisk ohälsa, för 

att inte fördröja könskorrigeringsprocessen. Detta kan jämföras med den i bakgrunden 

nämnda patient som inbillningsfriskt ignorerar somatiska symtom för att skydda sig själv från 

vårdlidande (Arlebrink, 2012). I längden resulterar även denna typ av beteende i vårdlidande, 

då patienten exkluderar den vård hen i själva verket är i behov av (Dahlberg, 2002). Homo-, 

bi- och transpersoner har visats ha en ökad risk för psykisk ohälsa samt förhöjd suicidrisk 

(King et al., 2008). Det är därför av stor vikt att möta denna patientgrupp i alla behov, fysiskt 

som psykiskt, samt att se till individens specifika behov på ett personcentrerat sätt.   

  

Respekt är en viktig del av bemötandet i vården och som vårdpersonal ska patientens 

mänskliga rättigheter respekteras, likväl som dennes värdighet i vårdmötet. informanter 

beskrev en ångest kring att bli behandlad av personal med annan kulturell eller religiös 
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bakgrund och situationer där de blivit nekad vård till följd av personalens moraliska 

värderingar (Lindroth, 2016; Romanelli & Hundson, 2017; Röndahl, 2009). I samband med 

kontakt i vården ställer sig patienten i en beroendeposition och ifall patienten känner sig 

maktlös, kränkt eller försummad kan ett vårdlidande uppstå (Dahlberg, 2002). I mötet mellan 

sjuksköterska och patient har sjuksköterskan en stor påverkan på patientens upplevelse av 

vårdsituationen och patienten bör känna sig trygg i att berätta om sin situation. Enligt 

undertecknade författare ska sjuksköterskan därför bemöta HBTQ-patienter med 

professionalism, vilket stundom innebär att frånse egna uppfattningar och värderingar 

gällande exempelvis sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. 

  

Bristande kunskap hos vårdpersonal 

Till följd av heteronormen skapas en tanke om hur samhället ska se ut och bildar 

standardiserade tankar, vilka även återspeglas inom sjukvården. I resultatet kunde detta 

urskiljas i informanternas beskrivningar om hur vårdpersonal hade många funderingar 

gällande HBTQ-personers sexuella läggning och könstillhörighet, även när det inte varit 

aktuellt för vårdtillfället (Klittmark et al., 2018; Lindroth, 2016; Von Vogelsang et al., 2016). 

I andra situationer blev patienternas undervisning en förutsättning till att de skulle erhålla rätt 

vård (Andersen et al., 2017; Klittmark et al., 2018; Lindroth, 2016; Röndahl et al., 2009; Von 

Vogelsang et al., 2016). En patient vänder sig till en vårdinrättning för professionell 

rådgivning och hjälp med en situation eller åkomma som är utom hens kontroll. Ifall 

patienten inte kan erhålla rätt vård till följd av bristande kunskap kan vårdlidande uppstå 

(Arlebrink, 2012). Det är därför av stor vikt att finna en balans i relationen mellan 

sjuksköterska och patient (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Informanterna menade att 

det fanns kunskap för vårdpersonalen att hämta angående HBTQ från fler håll och inte enbart 

från undervisning av dem som patienter (Klittmark et al., 2018; Röndahl et al., 2009; Von 

Vogelsang et al., 2016). 

  

Personalens nyfikenhet om HBTQ ansågs i vissa aspekter som något positivt och att det var 

av vårdpersonalens intresse att lära sig mer om HBTQ-personers situation (Andersen et al., 

2017). I andra fall upplevde informanterna att fokuset i mötet omformades till sådant som var 

irrelevant. Nyfikenheten kring HBTQ bland vårdpersonal upplevdes således inte alltid 

positiv. Gemensamt i studerandet av de ingående artiklarna var informanternas upplevelse om 

att mer kunskap kring HBTQ-personer generellt, samt deras vårdbehov, behövs för att skapa 

en neutraliserad miljö och attityd i vården. Kunskap och etisk medvetenhet går hand i hand, 
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så genom att belysa ämnet om HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i vården kan 

insikten och medvetenheten hos vårdpersonalen öka. Enligt undertecknade författare  är det 

dock inte enbart inom vården kunskap och medvetenhet om HBTQ-personers 

levnadssituation bör öka, utan även i samhället i stort. Insikt i vilka hinder heteronormen 

utgör för dessa människor bör då vara av samhällets och vårdsektorns intresse. 

  

Kliniska implikationer 

Med hjälp av kunskap om HBTQ, kan mötet mellan sjuksköterska och patient vara 

personcentrerat utifrån patientens levnadssituation och specifika behov. Med kunskapen kan 

sjuksköterskan underlätta svårigheter som kan uppkomma i vårdmötet, men även undvika 

missförstånd och vårdlidande hos patienten. Rätten till en trygg vård står lika för alla 

människor och medvetenhet om vad som orsakar vårdlidande hos HBTQ-personer, ökar 

chansen att förebygga vårdlidandet. Sjuksköterskan ska i möjligaste mån förebygga lidande 

hos patienten, vilket resulterar i ett starkt argument till varför kunskap om hur det är att leva 

som HBTQ-person utanför samhällets hetero- och cisnorm, bör vara en del av 

vårdutbildningen. 

  

Metoddiskussion 

Den största utmaningen i denna litteraturöversikt var att söka resultat från artiklar i ett 

område som det är relativt lite forskning kring. Flertalet artiklar om HBTQ-personer kunde 

urskiljas i sökandet i databaserna, men enbart ett fåtal som stämde överens med syftet i denna 

litteraturöversikt. Eftersom synen på homosexuella, bisexuella och transpersoner skiljer sig 

kulturellt över världen, var målet att majoriteten av studierna skulle vara gjorda i Sverige för 

att kunna uppnå ett mer identifierbart resultat. I ett redan sparsamt utforskat ämne sattes 

ribban ännu högre, men slutligen togs 8 studier från Sverige ut till granskning. De övriga 5 

studierna beskriver erfarenheter av HBTQ-personer från USA och Nya Zeeland. I dessa 

länder legaliserades samkönat äktenskap år 2015 respektive 2013, därav ansågs studierna 

rimliga i sammanhanget. 

  

Eftersom syftet med denna litteraturöversikt var att belysa HBTQ-personers erfarenheter av 

bemötandet i vården, valdes en kvalitativ metod ut i inklusionskriterierna. Detta för att det ger 
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en mer ingående blick i erfarenheter och blir mer deskriptiv i vilka känslor de olika 

erfarenheterna genererar. Ytterligare en av inklusionskriterierna var att informanterna skulle 

vara av vuxen ålder, det vill säga minst 18 år.  

  

På grund av det ringa utfall av artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte, fanns inga 

direkta exklusionskriterier. I samband med sökningar i databaserna Pubmed och PsychInfo, 

valdes dock flertalet artiklar bort av den anledning att de inte kunde svara på 

litteraturöversiktens syfte. Ingen begränsning gjordes till bemötande av enbart den 

grundutbildade sjuksköterskan, utan studierna beskriver även bemötande från barnmorskor, 

psykiatrisjuksköterskor, läkare och övrig vårdpersonal. Då studieresultaten visade på ett 

förhållningssätt i bemötande som var generaliserbart för all vårdpersonal och inte enbart den 

grundutbildade sjuksköterskan, identifierades inte detta som ett problem. Styrkor med denna 

litteraturöversikt är att endast artiklar av hög och medelhög kvalitet användes i resultatet. 

Denna litteraturöversikt presenterar även motsatta resultat, det vill säga både resultat som 

talar för ett positivt samt ett negativt upplevt bemötande, som båda har analyserats och 

diskuterats. Analysprocessen har skett objektivt. 

  

Slutsats 

Resultatet från denna litteraturöversikt visar att det finns vårdpersonal som enligt 

informanterna har ett positivt och neutraliserat bemötande. Resultatet visar också att vissa 

informanter upplevde att vårdpersonalen var heteronormativt inställd, okunnig inom HBTQ 

och i enstaka fall homo- och/eller transfobisk. Fler av informanterna kände oro inför att 

avslöja sin sexuella läggning för vårdpersonal i rädsla för vilka reaktioner det skulle generera. 

Genom att belysa HBTQ-personers upplevelser av bemötande i vården, påvisades således en 

ökad medvetenhet jämfört med historien, men även att förbättringspotential inom området 

finns. Det viktigaste är att se personen, lyssna till vad hen har att säga, identifiera 

vårdbehovet utifrån ett personcentrerat synsätt samt precis som sjuksköterskans etiska kod 

säger; fortsätta öka den etiska medvetenheten. 
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Framtida forskning 

Författarna anser att mer forskning inom ämnet bör göras. Studieresultaten i befintlig 

forskning visar på fortsatt diskriminering och bristande bemötande för HBTQ-personer i 

vården, vilket enligt dem tyder på att fortsatt kunskap, insikt och belysning av ämnet krävs 

för att kunna neutralisera mötet mellan vårdpersonal och HBTQ-personer.  Forskning som 

bör göras inom ämnet är studier där fokus ligger på att studera olika metoder i vilka HBTQ-

personer känner sig inkluderade och attityden känns neutral i vården genom att exempelvis 

revidera informationsblad och enkäter så de är könsneutrala. 
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BILAGA 2 

TABELL ÖVER INGÅENDE ARTIKLAR 

 

FÖRFATTA

RE. (ÅR), 

LAND 

SYFTE METOD DELTAGARE RESULTAT KVALITET 

Andersen, A-E., 

Moberg, C., 

Bengtsson, A. & 

Garmy, P. 

(2017), Sverige 

Beskriva homosexuella 

föräldrars erfarenheter av 

attityder hos 

sjuksköterskor vid 

barnavård. 

Semistrukturerade, inspelade 

intervjuer med HTB-föräldrar 

som hade uppsökt barnavård. 

(N=14) Homosexuella eller bisexuella 

föräldrar(11 mammor, 3 pappor) med 

erfarenhet av barnavård i sverige. 

Vissa fall där sjuksköterskan inkluderade alla 

föräldrar och accepterade dem som familj. Okunskap 

i HBT-familjer ledde i andra fall  till exkluderande, 

nonchalant och respektlös beteende där enbart ena 

föräldern inkluderades.  

Medelhög 

Carroll-Beight, 

D. & Larsson, 

M. (2018), 

Sverige 

Inskaffa kunskap om 

transpersoners mentala 

hälsa, vården, deras behov, 

förväntningar och 

verkligheten om 

könskorrigeringsprocessen, 

Intervjuer om ca 40 till 90 

minuter. En utav intervjuerna 

skedde via en video/ljud-

baserad app. 

Samtyckesformulär fylldes i. 

(N=11) Personer som identifierade sig 

som transpersone, över 18 år, 

någonstans i 

könskorrigeringsprocessen i Sverige. 

Ständigt fokus på transerfarenhet oavsett annan 

psykisk ohälsa. Känslan av att inte bli tagen på allvar. 

Transpersoner väljer aktivt att lida med psykisk 

ohälsa än att nämna det för vårdpersonal, i rädsla om 

att skjuta upp eller ändra könskorrigeringsprocessen.   

Hög 

Hood, L., 

Sherrell, D., 

Pfeffer, C. & 

Mann, S., E. 

(2018), USA 

Undersöka vad HBTQ-

studenter har för 

erfarenheter av 

universitetsanknutna 

hälsovårdstjänster. 

Semistrukturerade intervjuer (N=14) Universitetsstudenter som 

ansåg sig tillhöra HBTQ. I USA. 

Vårdpersonal ändrar attityd efter avslöjandet av 

sexuell läggning. 

Medelhög 

Kamen, C. S., 

Alpert, A., 

Margolies, L., 

Griggs, J. J., 

Darbes, L., 

Smith-Stoner, 

M., Lytle, M., 

Poteat, T., Scout, 

N. F. N. & 

Norton, S. A. 

(2018), USA    

Att undersöka vad HBTQ-

personer har för 

rekommendationer till 

vårdpersonal för att 

förbättra vården av HBTQ-

personer med 

cancersjukdom. 

Online-enkät med öppna 

frågor. 

(N=273) HBTQ-personer i USA som 

fått en cancerdiagnos. 

Vårdpersonal saknade kunskap om HBTQ-specifika 

hälsoproblem. Förändrade attityder hos vårdpersonal 

efter könskorrigering. Personal använde fel 

pronomen/namn i vissa fall. I vissa fall ledde 

personalens okunskap till illa behandling. 

Medelhög 



 

 

 

 

Klittmark, S., 

Garzón, M., 

Andersson, E. & 

Wells, M. B. 

(2018), Sverige 

Undersöka HBTQ-

personers erfarenheter av 

reproduktiv hälso- och 

sjukvård i Sverige, i 

samband med blivande 

föräldrarskap. 

Semistrukturerade, kvalitativa 

intervjuer. 

(N=12) Personer i åldrarna 30-45 år 

som identifierar sig som 

homosexuella, bisexuella, ickebinära, 

trans och queer. Födda i sverige. 

Vårdpersonal saknade kompetens inom HBTQ och 

HBTQ-vård. Viss personal var respekterande och 

tillmötesgående, men heteronormativitet var ett 

återkommande tema i de flesta narrativen. 

Hög 

Lindroth, M. 

(2016), Sverige 

Beskriva transpersoners 

erfarenheter av möten med 

vårdpersonal.  

Deskriptiva kvalitativa 

intervjuer med personliga 

möten, skypesamtal, 

telefonkontakt eller i skrift 

(N=20) Personer med transerfarenhet 

från små och stora städer runtom i 

Sverige, i åldrarna 18-75 år. 

 

Personal har irrelevant fokus på transerfarenhet 

oavsett vårdtillfälle. Många avstår från att nämna sin 

könsidentitet och sexuella läggning för att skydda sig 

själva, och vissa avstår vård helt. Heteronormativa 

antaganden.  

Hög 

Munson, S., 

Cook, C.(2016); 

Nya Zeeland 

Skapa insikt till 

erfarenheter hos 

homosexuella och 

bisexuella kvinnor som 

mottagit vård inom 

sexualhälsa. 

Semistrukturerade intervjuer. (N=6) Kvinnor som identifierar sig 

som homo- eller bisexuella. 

Deltagarna i studien upplevde att vårdpersonal kunde 

vara heteronormativ och både underförstått samt 

öppet homofobisk. 

Medelhög 

Romanelli, M. & 

D. Hudson, K. 

(2017), USA 

Belysa erfarenheter om 

upplevda brister i 

tillgängligheten till vård 

för homo, bi och trans-

personer. 

Kvalitativa intervjuer. (N=29) 

Transpersoner/ickebinära(n=7), 

kvinnor(n=13) och män(n=9) i 

åldrarna 21-68. Deltagarna 

identifierade sig som 

homosexuell(n=11), bisexuell(n=12), 

heterosexuell(n=3) eller annat(n=3) 

I helhet präglades mötena med vårdpersonal av illa-

bemötande, sårbarhet, uteslutning och exkludering. 

Det upplevdes även som att vårdpersonalen inte var 

medveten om deltagarnas rätt till icke-

diskriminerande vård. 

Medelhög 

Rossman, K., 

Salamanca, P. & 

Macapagal, K. 

(2017), USA 

Belysa HBTQ-personers 

erfarenheter av att avslöja 

sin sexuella läggning och 

könstillhörighet för 

vårdpersonal. 

Datorbaserade, 

semistrukturerade, kvalitativa 

intervjuer. 

(N= 206) HBTQ-personer mellan 18-

27 år 

Informanter valde att inte avslöja sin läggning på 

grund av att ämnet aldrig kom på tal eller att de var 

rädda för hur vårdpersonal skulle reagera. 

Vårdpersonal antog en sexuell läggning hos vissa 

patienter. 

Medelhög 



 

 

 

 

Röndahl, G., 

Bruhner, E. & 

Lindhe, J. 

(2009), Sverige 

Beskriva lesbiska 

föräldrars erfarenhet av 

prenatal-, förlossnings- och 

postnatal vård 

Kvalitativa intervjuer. (N=10) Nyblivna mammor som fått 

vård i tre olika städer i sverige, av 

vilka 8 var i en relation med en annan 

kvinna. 

De flesta hade positiv erfarenhet av första mötet med 

barnmorska. Ingen av informanterna hade blivit 

erbjudna förlossnings- eller föräldrarådgivning. 

Standardiserad information och formulär var ej 

utformade för alternativa familjekonstellationer.  

Hög 

Röndahl, G. 

(2009), Sverige 

Beskriva homosexuellas 

erfarenheter av bemötande 

i vården. 

Kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer. 

(N=27) 17 kvinnor och 10 män som 

identifierade sig som homosexuella. 

Deltagarna var mellan 23-65 år. 

I de flesta mötena upplevde informanterna  att de blev 

bemötta med respekt, men i vissa fall upplevde de en 

viss distans. Vissa partners till patienterna upplevde 

negativa attityder hos personalen angående 

homosexualitet. 

Hög 

Von Vogelsang, 

A-C., Milton, C., 

Ericsson, I. & 

Strömberg, L. 

(2016), Sverige 

Beskriva transsexuella 

personers erfarenheter av 

bemötande av vårdpersonal 

i samband med 

könskorrigerngsprocessen.  

Semistrukturerade intervjuer. (N=6) Personer med diagnosen 

transsexuell som genomgått eller 

inväntade könskorrigering. 

Vårdpersonal var påläst, normaliserade 

transpersonens tillstånd och visade respekt över deras 

privatliv och integritet. 

Varierande kunskap. Trötthet att vara primär 

undervisningskälla för vårdpersonal. Fel namn och 

pronomen, samt utnyttjande av maktposition. 

Könsstereotyper.     

Hög 

 


