
 
 

Examensarbete

Filosofie Kandidatexamen

HBTQ-personers erfarenheter av vårdpersonalens 
bemötande inom sjukvården – en litteraturöversikt 

LGBTQ people’s experiences of health care provider’s attitudes 
within care settings - a literature review 

Författare: Anna Bergman & Julia Wanke.
Handledare: Magdalena Mattebo 
Granskare: Marika Marusarz 
Examinator: Anncarin Svanberg 
Ämne/huvudområde: Examensarbete för sjuksköterskeexamen 
Kurskod: VÅ2018 
Poäng: 15hp 
Examinationsdatum: 2016-01-13 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 
open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja  Nej 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 
 

Sammanfattning

Bakgrund. Synen på HBTQ-personer i samhället är under förändring och i takt 

med att fler vågar vara öppna med sin sexuella läggning, konfronteras det 

heteronormativa synsättet. Historiskt sett är detta en grupp som mötts av 

diskriminering och stigmatisering ute i samhället och även i vårdsituationer och i 

mötet med vårdgivare. Lagändringar har framtagits för att stoppa 

marginaliseringen av denna grupp, vilket lett till attitydförändringar i samhället. 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka HBTQ-personers erfarenheter av 

vårdpersonalens bemötande inom sjukvården. Metod. Litteraturöversikt med 17 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultatet visade att denna grupp fortfarande 

erfar stigmatisering och diskriminering i mötet med vård och vårdgivare, samt att 

vårdpersonalen saknade betydande kunskap om denna grupp. Slutsats. Det finns

fortsatta behov av forskning inom området, utbildning av vårdpersonal, samt 

införande av ämnet HBTQ i utbildningen för allmänsjuksköterskor. 

Nyckelord: bemötande, erfarenheter, HBTQ, sjukvård, vårdpersonal.



 
 

Abstract

Background. The perception of LGBTQ-people is changing in society. As more 

people are comfortable with being open about their sexual orientation the 

heteronormative perspective is challenged. Historically this group has been 

discriminated and stigmatized in society and also in care settings as well as in the 

meeting with caregivers. Legislation has been altered to stop the marginalization 

of this group, which has led to a change of attitudes in society. Aim. The purpose 

of the literature review was to examine LGBTQ people’s experiences of the health 

care provider’s attitudes in care settings. Method. Literature review using 17 

qualitative and quantitative articles. The result showed that this group still 

experience stigma and that healthcare providers lack important knowledge about 

this group. Conclusion. Continued need for research in the field, training of 

healthcare professionals and the introduction of the topic of LGBTQ in the 

education of general nurses. 

Keywords: attitudes, experiences, healthcare, healthcare providers, LGBTQ. 
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INLEDNING

Vi har valt att skriva om bemötande av HBTQ-personer, eftersom bemötande är 

centralt i vårt kommande yrke som sjuksköterskor. Enligt Patientlagen, (2014) ska 

vård ges på lika villkor med respekt för alla och med hänsyn till den enskilda 

människans värde. Samhället genomsyras av heteronormativa perspektiv och 

synsätt. Sjuksköterskor behöver utmana och ifrågasätta dessa värderingar och 

fördomar, för att kunna erbjuda sina patienter likvärdig vård som inte färgats av 

personliga åsikter. Utbredningen av HBTQ-personer gör det sannolikt att alla 

sjuksköterskor någon gång kommer att ta emot patienter ur denna grupp. Således 

behöver sjuksköterskor utökad kompetens och finna strategier för att ge en 

personcentrerad omvårdnad, som tar hänsyn till alla personers olikheter. Under 

våra sex terminer på sjuksköterskeprogrammet har vi aldrig behandlat HBTQ-

frågor, trots att detta är en stor grupp i samhället som upplevt omfattande 

diskriminering inom sjukvården. 

BAKGRUND

HBTQ 

Att identifiera sig som HBTQ innebär att man har homosexuell eller bisexuell 

läggning. Det går också att identifiera sig som transperson eller queerperson 

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter [RFSL], 2006). Oftast nämns bara HBT, men eftersom en del inte 

tycker sig tillhöra normen eller identifierar sig som queerpersoner, så finns Q med 

på slutet (Lönnlöv, 2014). Normer ses som oskrivna regler, dessa är alltid 

situationsberoende och anger vad som anses positivt, önskvärt och fördelaktigt 

eller vad som inte anses vara det (RFSL, 2006).

Homosexuell 

Människor med homosexuell läggning innefattar personer som attraheras av 

och/eller förälskar sig i individer av samma kön som de själva. Kvinnor med 

homosexuell läggning benämns som ”lesbiska” och män med homosexuell 

läggning som ”bögar” (RFSL, 2006). 
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Bisexuell

Människor med bisexuell läggning förälskar sig i och/eller blir attraherade av 

personer av både manligt och kvinnligt kön (RFSL, 2006). 

Transsexuell

Transsexuella personer innefattar människor som inte känner sig tillhöra 

tvåkönssystemet, detta är ett samlingsnamn för transsexuella personer och 

transvestiter. Det talas också om kön i dessa sammanhang, utifrån olika aspekter. 

Biologiskt kön handlar om kroppen, hur könsorganen ser ut, könskromosomer och 

hormonnivåer. Juridiskt kön är det kön som finns registrerat i folkbokföringen 

och det som står i passet. Socialt kön är det som skapas i förhållande till andra 

människor, du kanske uppfattas av andra som kvinna men är juridiskt sett en man. 

Psykologiskt kön kallas också mentalt kön, detta är vad personen bestämmer sig 

för att vara och utger sig som (Lönnlöv, 2014). Transsexuella personer upplever att 

det juridiska könet inte överensstämmer med verkligheten, många av dessa 

personer väljer att korrigera sitt kön, (genomgå ett så kallat ”könsbyte”). 

Transvestiter väljer vid vissa tillfällen att gå in i en annan könsroll där de använder 

kläder och attribut för att förstärka drag. En del människor gör detta för 

upplevelsens skull, medan andra upplever sin ursprungliga könsroll som 

begränsande (RFSL, 2006). 

Queer

Queer som begrepp används ofta för att beskriva en alternativ identitet. Att 

identifiera sig som queer innebär att man inte identifierar sig inom gällande 

normer för sexualitet, könsidentitet och/eller livsstil. Det är huvudsakligen ett 

förhållningssätt till världen och till det egna livet där utvalda regler och roller (ofta 

heteronormativa sådana) gällande relationer, sex och kärlek förkastas (RFSL, 

2006). Ordet queer kommer från ordet konstig eller skev, idag ses ordet som något 

positivt och som en identitet (Lönnlöv, 2014). 

HBTQ, historiskt perspektiv, från 1900-tal till 2000-tal

Historiskt sett har HBTQ-personer upplevt utanförskap i rollen som patient, såväl 

som samhällsmedborgare (Rounds, Burns McGrath & Walsh, 2013). 
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Under första hälften av 1900-talet var sex mellan två personer av samma kön en 

kriminell handling. Homosexualitet övergick sedan till att betraktas som en 

medicinsk diagnos, vilket medförde att personer med homosexuell läggning 

vårdades på mentalsjukhus för att bli ”friska” (RFSL, u.å.). Detta banade också 

väg för att utföra behandlingar mot dessa ”sjukdomar”. De tvivelaktiga 

behandlingarna utfördes oftast av sjuksköterskor i syfte att bota dessa patienters 

läggningar. Många valde att vårdas på mentalsjukhus för att slippa avtjäna 

fängelsestraff (Dickinson, Cook & Hallett, 2012). I Storbritannien beskriver en 

studie med sju tidigare patienter, att den vanligaste behandlingen var kemisk 

avvänjning, där det injicerades ett starkt kräkframkallande medel. I andra fall 

användes elektrisk avvänjning. Transvestiter fick stå på ett elektriskt nät iklädda 

kvinnokläder, samtidigt som elstötar gavs genom fötterna. Män med homosexuell 

läggning visades erotiska bilder på nakna män, där stötarna administrerades som 

svar på ökad erektion. Behandling med kemisk avvänjning skedde oftast 

inneliggande på mentalsjukhus eftersom biverkningarna var starka kräkningar och 

uttorkning. Elektrisk avvänjning kunde man utföra i öppenvården, behandlingen 

kunde behöva utföras under några veckor, men ibland under flera år. Samtliga 

patienter rapporterade i efterhand att dessa behandlingar hade varit skadliga för 

dem och att de inte haft någon som helst effekt (Dickinson et al, 2012). 

Homosexualitet ansågs fortfarande lika syndigt och kriminellt som prostitution och 

pedofili under nästan hela 1900-talet och personer med homosexuell läggning fick 

gömma sig i hemlighet utanför samhället. Trots att det var kriminellt så hade det 

på många ställen skett förändringar, en ny syn på homosexualitet som läggning 

och inte som enskild handling eller brott började växa fram. Under senare delen av 

1900-talet skedde stora förändringar och även den lesbiska kvinnokampen spreds 

för att förespråka den lesbiska identiteten (Lönnlöv, 2014). År 1980 spreds HIV 

som en löpeld såväl genom Sverige som genom andra länder, detta utsatte återigen 

människor med homosexuell läggning för diskriminering. De ansågs vara 

smittkällan och betraktades som ett hot mot samhället, där människor varken 

visade förståelse eller tolerans. Under 1990-talet blev förändringarna mer tydliga, 

rättigheter började bli mer självklara och att vara HBTQ började anses vara ”okej”. 

Under 2000-talet har många lagar skapats för HBTQ-personers rättigheter. Trots 
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detta sker förändringarna långsamt och få länder tar ansvar för homosexuella 

personers rättigheter (Lönnlöv, 2014). 

Händelser som bidragit till förändring 

År 1944 avskrevs sex mellan två personer av samma kön i Sverige som en 

kriminell handling, med detta öppnas nya möjligheter för HBTQ-personer. År 

1972 blir Sverige det första landet att utföra könskorrigeringar och på så sätt 

erbjuds en ny juridisk könstillhörighet (RFSL, 2006). I England och Wales var 

manlig homosexualitet förbjuden fram till 1967 (Dickson et al, 2012). Under 1970-

talet togs kampen för homosexuella personers rättigheter fart. Attityder mot 

personer med homosexuell läggning förändrades både i samhället generellt och 

inom sjukvården, i samband med detta togs homosexualitet bort som medicinsk 

diagnos i många länder (Irwin, 2007). I Sverige betraktades allt annat än relationer 

mellan män och kvinnor som avvikande fram till 1979, därefter har svensk 

lagstiftning skärpts för att utöka rättigheter för personer med homosexuell 

läggning, samt uppmanat till större tolerans mot denna grupp i samhället 

(Rönndahl, Innala & Carlsson, 2004). Sedan år 1987 är det förbjudet enligt lag att 

diskriminera personer på grund av sexuell läggning och sedan år 2011 finns en 

grundlag som förbjuder diskriminering (RFSL, 2006). 

Vårdpersonal och bemötande 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor understryker att omvårdnad ska ges med 

respekt, oberoende av kön eller sexuell läggning. I sjuksköterskans arbete ingår att 

främja en miljö där värden om mänskliga rättigheter respekteras, samt att arbeta 

för jämlikhet. Professionaliteten innefattar lyhördhet, medkänsla och 

respektfullhet. Sjuksköterskan ska bidra till ett vårdklimat som främjar öppen 

dialog och etiskt förhållningssätt och motsätta sig oetiska förhållanden och 

metoder (International Council of Nurses, 2014). Vårdpersonal har en unik 

möjlighet att bemöta och tjäna som förespråkare för patienter med olikartad 

sexuell läggning (Dickinson et al, 2012). Avgörande för hur vården upplevs är hur 

vårdpersonal bemöter sina patienter. Bristfälligt bemötande av en patient kan i 

förlängningen leda till oro hos fler personer än den drabbade patienten. Rykten av 

bristfälligt bemötande sprids till vänner och anhöriga, vilket kan resultera i att 

dessa undviker att uppsöka vård (RFSL, u.å.). 
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Teoretisk anknytning 

Vårdrelation är ett komplext begrepp med många innebörder och kan ses som en 

grundläggande del i vårdandet. Den kan beskrivas som en värdeneutral relation 

mellan vårdpersonal och patient utan värdeomdömen eller kvaliteter. 

Vårdrelationens förutsättningar påverkas av många faktorer, bland annat om det är 

män eller kvinnor, unga eller gamla som möts (Snellman, 2009). 

Omvårdnadsteoretikern Jean Watson (1993) menar att sjuksköterskan bör bemöta 

sina patienter på ett positivt sätt, samt ha förståelse för individuella behov och 

kunskap om situationens betydelse för patienten. Sjuksköterskans förståelse för 

mötets betydelse ligger till grund för vårdrelationen. Watson hävdar även att ett 

holistiskt synsätt hos sjuksköterskan utgör goda förutsättningar för en god 

vårdrelation. Stor vikt läggs vid relationen mellan patient och sjuksköterska, då 

sjuksköterskan betraktas vara involverad i den mänskliga omsorgsprocessen. 

Watson talar om en transpersonell omsorgsrelation, vilken kännetecknas av en 

specifik sorts mänsklig omsorgsrelation, ett förbund med en annan person med 

central respekt för hela personen. Detta perspektiv på omsorg kan ses som det 

moraliska idealet för omvårdnaden, vilken inbegriper att bevara det mänskliga med 

största respekt för mänsklig värdighet. Denna omsorg börjar när sjuksköterskan 

inträder i patientens livsrum och kan utforska hens vara-tillstånd (ande, själ), 

förnimmer detta tillstånd inombords och bemöter det på ett sådant sätt att den 

andres personliga känslor och reflektioner frigörs, en frigörelse som hen 

eftertraktat. Man kan då tala om ett intersubjektivt flöde mellan patienten och 

sjuksköterskan. Förutsättningar för den transpersonella omsorgsrelationen är 

exempelvis; 

- Ett moraliskt åtagande att skydda och främja mänsklig värdighet, 
varigenom en person får möjlighet att bestämma meningen hos sig 
själv.
- Sjuksköterskans avsikt och vilja att bekräfta patientens egen 
subjektiva betydelse 
- Sjuksköterskans förmåga till insikt i och att rätt uppfatta känslor och 
inre tillstånd hos den andre 
- Sjuksköterskans förmåga att bedöma och få insikt i den andres 
tillstånd av i-världen-varo och att känna en förening med den andre 
- Sjuksköterskans egen levnadshistoria (kausala förflutna) och tidigare 
upplevelser samt egna tillfällen då han/hon genomlevt eller upplevt 
egna känslor och olika mänskliga situationer (Watson, 1993, s.81-82). 
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Problemformulering

Idag vågar allt fler personer vara öppna med sin sexuella läggning. Detta medför 

att individer som är öppna med annan sexuell läggning än heterosexuell läggning 

synliggörs mer i samhället och de heteronormativa perspektiven utmanas i större 

utsträckning än tidigare. HBTQ-personer synliggörs i samhället, vilket gör att 

sjuksköterskor sannolikt kommer att ta emot patienter ur denna grupp. Trots 

lagändringar i samhället och attitydförändringar inom sjukvården visar studier att 

HBTQ-personer upplever att vårdpersonalen har fördomar om deras sexuella 

läggning, att de får ett bristfälligt bemötande. I tidigare studier framkom även att 

HBTQ-personer blivit nekade vård eller att vården som getts har varit av bristande 

kvalitet. Denna litteraturöversikt avser att skapa större handlingsberedskap för 

vårdpersonal i bemötandet av HBTQ-personer inom sjukvården. 

Syfte

Syftet var att beskriva HBTQ-personers erfarenheter av vårdpersonalens 

bemötande inom sjukvården. 

Definition av centrala begrepp 

Bemötande - begreppet används utifrån definition av ICN, 2012 som säger att 

bemötande är ett viktigt ansvarsområde för vårdpersonal, då patienten försätts i 

beroendeställning till personalen. I bemötandet ingår att vårdaren reflekterar över 

vilket ansvar hen har för att bibehålla ett holistiskt synsätt och respektera 

patientens värdighet, sårbarhet och integritet. 

Vårdpersonal - all personal som arbetar inom sjukvården. Exempelvis läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor (egen def.). 

Heteronormativitet - begreppet heteronormativitet används för att beskriva 

normerna om sexualitet och könsidentitet. Dessa normer förutsätter att vi är 

heterosexuella och att vi känner oss som det kön vi ser ut att tillhöra. Det är inte 

förrän personen i fråga markerar sig avvikande från normen som omgivningen 

uppfattar denne som icke-heterosexuell (RFSL, 2015). 
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Att komma ut - att komma ut innebär att avslöja sin sexuella läggning för 

omgivningen. Erfarenheterna varierar av att komma ut och kan för en del vara en 

långdragen process, där yttre omständigheter påverkar. I mötet med nya människor 

framkommer olika typer av förväntningar, varför det är vanligt att behöva komma 

ut många gånger (RFSL, 2006).  

Hen(Henom) - könsneutrala pronomen (Svenska akademien, 2015). 

METOD

Metod och material 

Denna litteraturöversikt utgår ifrån Fribergs (2012) modell: att tillföra kunskap för 

att bidra till evidensbaserad omvårdnad, baserat på en analys av kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Den valda modellen är relevant då syftet med översikten är 

att öka förståelsen för HBTQ- personers erfarenheter av bemötande inom vården. 

Processen kan ses som att gå från helhet till mindre komponenter för att därefter 

återbilda en ny helhet. De mindre komponenterna framkommer ur artiklarnas 

resultat, som analyseras med avsikt att finna huvudsakliga delar som 

sammanstämmer med syftet. Slutligen återbildas den nya helheten utifrån 

föreningen av de mindre komponenterna (Friberg, 2012). 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt, med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Kvalitativa studier avser att utöka förståelsen för patienten och hens 

sammanhang. Den kvalitativa modellen syftar till att vidga förståelsen för en vald 

företeelse som hänger samman med patienters erfarenheter, upplevelser, behov 

eller förväntningar. Den valda företeelsen kopplas till en viss patientgrupp 

och/eller visst sammanhang inom vården. I analysen av kvantitativ forskning utgår 

författarna från valt område som relateras till bestämd patientgrupp och/eller 

vårdmiljö. Studenterna efterforskar därefter evidens inom den kvantitativa  

vårdforskningen, undersöker beviskraften i valda vetenskaplig artiklar och utför en 

sammanfattning (Friberg, 2012). 
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Urval av litteratur

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed, Medline, Web of 

Science och SveMed+, med sökord relevanta för syftet. Sökord som använts 

presenteras i följande sökmatris: 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar 
till

resultat, 

n=17

CINAHL 
6 Okt 2015 

Lgbt AND 
Patient AND 
Healthcare 

94 
14 
3

10 
5
0

0
0
0

0
0
0

CINAHL 
6 Okt 
2015 

Lgbt AND 
Nursing* AND 
Healthcare 

94 
16 
1

10 
1
0

0
0
0

0
0
0

Web of Science 
6 Okt 
2015 

LGBT 51 5 2 2

CINAHL 
6 Okt 
2015 

Gay AND 
Patient* AND 
Healthcare 

1047 
95 
17 

0
0
3

0
0
1

0
0
1

CINAHL 
6 Okt 
2015 

Transgender AND 
Patient* 
Healthcare 

266 
59 
17 

0
0
1

0
0
1

0
0
1

PUBMED
6 Okt 
2015 

Lgbt AND 
Nursing* 

17 
4

0
0

0
0

0
0

PUBMED
6 Okt 
2015 

Nurse* AND 
Queer 

10410 
39 

0
0

0
0

0
0

PUBMED
6 Okt 
2015 

Nurse* AND 
Transgender 

10410 
10 

0
1

0
1

0
1

CINAHL 
11 Okt  
2015 

Nursing AND 
Lesbian AND 
Patient 37 9 4 4

CINAHL 
11 Okt 
2015 

Nursing AND 
Homosexual AND 
Patient 38 7 4 0

SveMed+ 
12 Okt  
2015 

Lesbian 8 3 1 1

CINAHL 
12 Okt  
2015 

Lesbian AND 
Experience AND 
Nursing 

156 
21 3 3 3

CINAHL 
13 Okt 
2015 

LGBT AND 
Experiences 20 3 1 1

PubMed
13 Okt  
2015 

Healthcare attitudes 
narrated by lesbians 2 1 1 1

Web of Science 
19 Okt  
2015 

LGBT 51 5 2 2
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Inklusionskriterierna innefattade artiklar som var vetenskapligt granskade, skrivna 

på engelska eller svenska, höll medel till hög kvalitet, var utförda mellan år 2004-

2015 och fanns tillgängliga i fulltext kostnadsfritt. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier användes och man eftersträvade att utgå ifrån så ny forskning 

som möjligt. Frågeställningar har under arbetes gång tagits bort. Den ena 

frågeställningen behandlade sjuksköterskans strategier för att möta denna grupp, 

denna togs bort då materialet blev alltför omfattande och svårarbetat. Efterhand 

togs också den andra frågeställningen bort, eftersom den var formulerad på ett 

likande sätt som syftet. Därefter inkluderades enbart artiklar som behandlade 

HBTQ-personers erfarenheter av sjukvårdens bemötande. Inga begränsningar har 

gjorts angående land eller inriktning av vårdform. Exklusionskriterier innefattade 

artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska för att undvika eventuella 

feltolkningar vid översättningen. Även studier vars resultat inte var relevanta för 

vårt syfte och studier utförda innan år 2004 blev exkluderade. Första urvalet 

gjordes genom att söka med relevanta sökord i databaserna och om rubriken på 

artikeln motsvarade syftet, lästes abstraktet. Vid andra urvalet lästes även resultatet 

av de artiklar som abstraktet varit relevant för och totalt 20 artiklar kunde hittas 

som motsvarade syftet. Tre artiklar valdes bort för att resultatet inte motsvarade 

syftet. Totalt sjutton artiklar valdes till resultatet. 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

För att värdera studiernas kvalitet analyserades artiklarna utifrån en 

granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa och kvalitativa studier. 

Utifrån mallarna värderades studiernas kvalitet från låg till hög med hjälp av ett 

poängsystem. Utifrån den kvalitativa granskningsmallen kunde artikeln få 

sammanlagt 25 poäng och utifrån den kvantitativa 29 poäng, därefter räknas 

procentandelen ut och visar om artikeln håller låg, medel eller hög kvalitet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

Låg <60% Medel 60-80% Hög >80% 
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Tillvägagångssätt 

De artiklar som använts i litteraturöversikten har sökts med hjälp av databaser, 

med utgångspunkt i de inklusionskriterier och sökord som nämns ovan. Om 

artikelns titel var intressant för litteraturöversikten, lästes abstraktet, om abstraktet 

var relevant för syftet sparades artikeln för vidare läsning. Därefter delades de 

valda vetenskapliga artiklarna upp sinsemellan, och lästes individuellt. Artiklarna 

diskuterades gemensamt för att kartlägga resultatet till litteraturöversikten. Valda 

artiklar genomgick en kvalitetsgranskning enligt en granskningsmall. Artiklarna 

granskades två gånger vid separata tillfällen. Författarna granskade först artiklarna 

enskilt och sedan gemensamt. 

Analys 

Analysen av de utvalda vetenskapliga artiklarna utfördes i enlighet med Friberg 

(2012) genom att; 

1. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att skapa sig en bild av vad de 

handlade om och man fokuserade på studiernas resultat. 

2. Identifierade nyckelord i studiernas resultat. 

3. Skapade en översikt som gjorde materialet mer lättarbetat. 

4. Jämförde olika studieresultat med varandra, bland annat genom att granska 

skillnader och likheter. Det var viktigt att syftet för litteraturöversikten inte 

glömdes bort under analysprocessen.  

5. Skapade en sammanfattning av kategorierna. 

För att öka trovärdigheten granskades artiklarna individuellt för att sedan jämföra 

granskningarna med varandra. Artiklar som höll tillräckligt hög kvalitet 

inkluderades, därefter började resultatet granskas. Resultatet lästes först igenom 

individuellt av författarna, för att sedan diskuteras gemensamt. Rubriker valdes 

baserat på kategorier som återkom i flertalet artiklar, dessa markerades med 

siffrorna 1-8 i texten för att tydliggöra vilken kategori stycket tillhörde. Utifrån 

dessa kategorier strukturerades resultatet, genom att delas in under 

huvudkategorier och subkategorier. 
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Forskningsetiska aspekter 

Tillfrågan om godkännande av etisk nämnd har inte varit nödvändig då designen 

för texten är en litteraturöversikt. Vid granskning av artiklar skrivna på engelska 

var det betydelsefullt att studiernas resultat återgavs på ett korrekt sätt utan 

misstolkningar. Förutfattade meningar och egen förförståelse påverkar hur data 

tolkas och analyseras, total neutralitet är en omöjlighet i fråga om att förhålla sig 

till ett material. Med detta i åtanke har författarna till denna översikt strävat efter 

att bearbeta materialet så fördomsfritt som möjligt, emellertid finns inga garantier 

för att resultatet i översikten inte kommit att påverkas av författarnas tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Avsiktligt plagiat har inte skett, alla referenser och 

citat är tydligt markerade i text såväl som i referenslista. Författarna har även 

förhållit sig till de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden. I de 

grundläggande etiska principerna ingår principen om autonomi, vilken syftar till 

att skydda studiedeltagarens värdighet, sårbarhet och integritet. Individens 

värdighet hörsammas när denne tilldelas oersättligt värde. Principen om att göra 

gott innefattar att forskningen som bedrivs ska vara till gagn för omvårdnaden av 

gruppen eller grupperna forskningen avser, samt att den enskilde deltagaren ska 

ges möjlighet att utnyttja resultaten. Forskningen ska bidra med ny kunskap för att 

återställa och gynna hälsa. Principen om att inte skada inbegriper att forskningen 

inte tillåts ha skadlig effekt på deltagarna. Säkerheten måste garanteras för 

deltagarna och forskningen ska avbrytas om nödvändigt. Enligt principen om 

rättvisa ska alla individer (om det inte existerar etiska skillnader av relevans) 

behandlas lika. Principen fastställer forskarens plikt att ansvara för svaga grupper 

och försäkra att dessa inte utnyttjas i forskningen (Vård i Norden, 2003). 

RESULTAT 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa och beskriva HBTQ-

personers erfarenheter av hälso- och sjukvårdens bemötande. Resultatet 

presenteras under två huvudkategorier, samt åtta subkategorier. 
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Positiva erfarenheter av 

bemötande. 

Faktorer som talar för att komma 
ut.

Vårdpersonals kunskap och 
attityder.

Negativa erfarenheter av 

bemötande. 

Faktorer som talar mot att komma 

ut.

Heteronormativ utgångspunkt. 

Diskriminering. 

Patologisering.

Bemötande med bristande 

kunskap.

Bristande vårdkvalitet. 

Positiva erfarenheter av bemötande 

Faktorer som talar för att komma ut 

En norsk studie visade många fördelar med att komma ut inför sin vårdgivare.  

Flera medverkande vittnade om positiva upplevelser av att vara öppna med sin 

sexuella läggning, eftersom vårdpersonalen då kunde stötta under ”komma-ut-

processen” och hjälpa personen i fråga att acceptera sin identitet (Björkman & 

Malterud, 2009). Deltagarna uppgav att det vid vissa tillfällen kunde vara relevant 

av medicinska skäl och framtida behandling, samtidigt som det gav dem en känsla 

av att personalen såg dem för sitt sanna jag (Björkman & Malterud, 2009). Det 

mest fördelaktiga för både patienter och vårdpersonal var att patienterna var öppna 

med sin sexualitet. Detta eftersom patienterna då kunde försäkra sig om att 

vårdpersonalen accepterade dem (Mercier, Harold, Dimond & Berlin, 2012). En 

amerikansk studie visade att deltagare tillhörande sexuella minoriteter, som valt att 

komma ut inför sin vårdgivare i större utsträckning var nöjda med sin vårdgivare 

än de som dolt sin sexuella läggning (Mosack, Brouwer & Petroll, 2013). I en 

Israelisk studie med 618 deltagare med homosexuell och bisexuell läggning 

uppgav strax över 30 % att de var nöjda med att ha kommit ut inför sin vårdgivare 
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(Mor, Eick, Wagner Kolasko, Zviely-Efrat, Makadon & Davidovitch, 2015). I en 

svensk studie uppgav tio deltagare med homosexuell läggning att de hade positiva 

upplevelser av sin sexuella läggning i mötet med sjukvården. De beskrev i mötet 

med vårdpersonal att några ur personalstyrkan blev överraskade över att de hade 

homosexuell läggning, men höll en vänlig attityd (Röndahl, Bruhner & Lindhe, 

2009). Deltagare i en engelsk studie som valt att komma ut inför sina läkare 

uppgav att de fick ett neutralt bemötande. I många fall noterades patientens 

sexuella läggning av läkaren och togs sedan aldrig upp igen vid återsbesök (Cant, 

2005).

Vårdpersonalens kunskap och attityder 

En del skildringar från en norska studiedeltagare talade om vårdpersonal med goda 

kunskaper om hälsoaspekter gällande sexuella minoriteter. Några deltagare mottog 

användbar information, andra erhöll relevanta frågor när de sökte vård. Ett fåtal 

läkare insåg att varierande fysiska åkommor hade sin grund i ångest patienten 

upplevde under processen att komma ut (Björkman, Malterud, 2009). Läkare som 

var öppensinnade eller vänligt inställda till personer med annan sexuell läggning, 

blev uppskattade av både deltagare med bisexuell läggning och deltagare med 

homosexuell läggning i en australiensisk studie. Deltagare i samma studie 

värdesatte läkare som erkände deras homosexualitet och tog sig tid att förstå deras 

problem (Mulligan & Heath, 2007). 

Negativa erfarenheter av bemötande 

Faktorer som talar mot att komma ut 

Flera deltagare i en amerikansk studie kände osäkerhet inför att komma ut inför 

vårdpersonal, eftersom de inte visste hur personalen skulle reagera. Farhågor

förknippade med att komma ut inför sin vårdgivare var exempelvis att bli dömd 

eller behandlad annorlunda (Sherman, Kauth, Shipherd & Street Jr, 2013).

“I really haven’t even said it to anyone… I’m afraid I’m going to get closed down 

or be treated differently… going to be looked at differently… so I just keep it to 

myself” (bisexual female) (Sherman, Kauth, Shipherd & Street Jr, 2013, s.240). 
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En del läkare uppfattades av deltagare i en norsk studie som obekväma när de fått 

kännedom om patientens sexuella läggning (Björkman & Malterud, 2009). Några 

deltagare i en svensk studie kände att denna osäkerhet störde relationen mellan 

patienter, partners och sjuksköterskor, något som kunde leda till missförstånd 

(Röndahl, 2009). I Australien visade en intervjustudie att en del patienter undvek 

att komma ut i tron att vårdpersonalen då skulle göra antaganden baserat på deras 

sexuella läggning (Mulligan & Heath, 2007). Par med homosexuell läggning som 

deltog i en norsk studie uppgav ett antal situationer då de kände sig tvungna att 

dölja sin sexualitet. Bristande kunskap angående medicinska rättigheter var det 

huvudsakliga problemet. Paren kände oro inför att nekas undersökningar de var 

berättigade till, samt ängslan för att bemötas med negativa fördomar (Spidsberg 

Dahl, 2007).

Heteronormativ utgångspunkt 

HBTQ-personers erfarenheter vittnade om vårdpersonal som tog förgivet att de var 

heterosexuella. Om patienterna själva inte förde ämnet om deras sexuella läggning 

på tal för att korrigera heteronormativa antaganden, passerade de passivt som 

heterosexuella. (Kamen S, Smith-Stoner, Heckler, Flannery & Margolies, 2015; 

Björkman & Malterud, 2009; Mulligan & Heath, 2007). Majoriteten av deltagarna 

i en irländsk studie ansåg att presumtionen om heterosexualitet och 

heterosexistiskt språkbruk bland vårdpersonal förstärkte osynliggörandet av 

HBTQ-personer, vilket försvårade processen av att komma ut, av rädsla för 

stigmatisering och diskriminering (Sharek et al, 2014). 

Diskriminering 

I en studie från Kanada beskriver transpersoner en genomgripande 

diskriminerande och inkompetent vård från vårdgivare. Vissa transpersoner 

upplevde att vårdpersonalen medvetet gjorde dem till måltavlor. Flertalet vittnade 

om att vårdpersonal inte tilltalade dem med deras föredragna namn och/eller kön, 

vilket var en förnedrande upplevelse (Logie, James, Tharao & Loutfy, 2012). 

To go see a counsellor, they have to respect my gender. They have to call me 
she, not he. I’ve been sitting in the rooms where there have been ten or twelve 
people and a person has come up and said “Mr. Smith”. And when they do that, 
you die at that point. You’re going ta crawl into a hole (Transgender participant 
3) (Logie et al., 2012, s. 7).  
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Deltagarna upplevde att denna typ av misstag ofta var avsiktliga och det fick dem 

att känna sig skyldiga (Logie et al., 2012). Ytterligare en studie från Argentina 

med transpersoner påvisade att en stor del av deltagarna i studien någon gång 

upplevt diskriminering av vårdpersonal (Socías, Marshall, Arístegui, Romero, 

Cahn, Kerr & Sued, 2014). Andra HBTQ-personer i en norsk studie vittnar om 

läkare som agerat nedlåtande och fördomsfullt efter att de fått kännedom om 

patientens sexuella läggning (Björkman & Malterud, 2009). Skildringar från en 

amerikansk studie visade läkare som var respektlösa i sitt bemötande mot 

homosexuella patienter. En patient med homosexuell läggning, som i sällskap av 

sin partner avslöjade sin sexuella läggning för en läkare utsattes för kränkande 

sexuella förslag från hen, menat som ett skämt (Mercier et al., 2012). Par i en 

norsk studie som hade homosexuell läggning upplevde att de blev reducerade till 

sin sexualitet och att deras sexualitet sågs som ett tema, ett objekt för 

vårdpersonalens attityder (Spidsberg Dahl, 2007):

Being a lesbian is always a theme. It’s a theme at the health centre and it is a theme 
in the neighbourhood and it is a theme at work. I wish it didn’t have to be a theme, 
but I understand that it happens because you are different from others (Spidsberg 
Dahl, 2007, s. 481). 

Patologisering

Patologisering var ett återkommande problem för HBTQ-personer inom hälso- och 

sjukvården. Deltagare i en irländsk studie uppgav att negativa kommentarer var 

vanliga, såsom att deras läggning hade sin grund i någon typ av trauma eller i 

deras uppfostran (McCann & Sharek, 2013). Läggningen ansågs onormal och 

enbart som en fas i ungdomen som var övergående till en heterosexuell läggning 

med tiden. Vissa läkare verkade förväxla homosexualitet med depression eller att 

den homosexuella läggningen orsakade all sjukdom och klagomål som patienten 

uttryckte. Detta framkom i en norsk studie (Björkman & Malterud, 2009).  

”My shrink spent most of our sessions telling me that my illness was because I was 

gay and if I just accepted I was straight everything would be ok” (McCann & 

Sharek, 2014, s. 123). 
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I samma norska studie ansåg vårdpersonal att homosexualitet var patologisk, 

orsaken till patientens mentala problem och kunde läka ut. Patienter upplevde 

generellt sett att de bemöttes med fördomar och patologisering i större utsträckning 

i mötet med äldre vårdpersonal. Yngre personal uppfattades som mer öppensinnad 

och uppvisade mer förståelse (Björkman & Malterud, 2009). 

Bemötande med bristande kunskap 

Deltagare med homosexuell läggning vittnade om angelägen vårdpersonal som 

intresserade sig för och engagerade sig i deras sexuella läggning och ställde många 

frågor om detta. Generellt sågs personalens intresse som något positivt, men vissa 

upplevde att vårdpersonalens nyfikenhet hindrade dem från att själva ta del av 

nödvändig information (Spidsberg Dahl, 2007). En del vårdpersonal gjorde 

antaganden om patientens sexuella läggning baserat på hens utseende. Intentionen 

var positiv men kunde begränsa möjligheterna att dela viktig information (Mercier 

et al., 2012). 

Flera transsexuella deltagare i en kanadensisk studie ansåg att vårdpersonalen 

saknade utbildning och kunskap om transpersoner (Logie, James, Tharao & 

Loutfy, 2012).

They don’t event think they’re saying the wrong thing. They’re ignorant. And 

you’re just supposed to take it and if you complain they wouldn’t know what you 

were talking about. They’d act like ‘Did I say that?’ (Logie et al. 2012, s. 7). 

Även deltagare i en irländsk studie ansåg att vårdpersonal hade bristande kunskap 

om HBTQ-personer (McCann & Sharek, 2013). HBTQ-personer på Irland beskrev 

motsatser till positivt bemötande, vilka innefattade att bli ignorerad av 

vårdpersonalen, samt att personalen gjorde antaganden om personernas identitet 

baserat på deras sexuella läggning (MaCann & Sharek, 2014). 

Bristande vårdkvalitet 

Vissa möten med vårdgivare upplevdes mindre bra. En deltagare i en norsk studie 

beskriver att hens läkare återkallade sitt stöd, när hen upptäckte att patienten hade 



17 
 

homosexuell läggning, att hen undvek att svara när patienten sökte kontakt. 

Läkaren gjorde sig därefter otillgänglig (Spidsberg Dahl, 2007). Några deltagare i 

en annan norsk studie fick medicinsk information som var riktad till 

heterosexuella, andra fick felaktig information, exempelvis att cellprovtagning 

inte var nödvändig för kvinnor med homosexuell läggning. Recept skrevs ut för 

preventivmedel och patienter graviditetstestades, trots att de informerat om 

långvariga homosexuella relationer. (Björkman & Malterud, 2009). I en irländsk 

studie upplevde en av fyra deltagare att de mottagit vård av sämre kvalitet, varav 

hälften av dessa personer relaterade att detta orsakades av deras sexuella läggning 

(MaCann, Sharek, Sheerin, Glacken & Higgins, 2014).

DISKUSSION 

Resultatet vittnar om att HBTQ-personer upplever fortsatt stigmatisering inom 

vården. Denna stigmatisering yttrar sig genom exempelvis fördomsfulla uttalanden 

och bristande vårdkvalitet. Stigmatisering bestod bland annat av heteronormativa 

antaganden, okunskap och medveten diskriminering av patienter tillhörande 

HBTQ-gruppen. Vårdpersonalens reaktioner och agerande bidrog till om 

patienterna vågade vara öppna med sin sexuella läggning eller ej. Flera av 

studierna visade att det var mest fördelaktigt för både personal och patient om 

patienten kände sig bekväm med att avslöja sin sexuella läggning. Detta eftersom 

patienterna då kunde försäkra sig om att de blev accepterade, samt att 

vårdpersonalen kunde ge dem relevant information. Patienter inom gruppen HBTQ 

som varit öppna med sin sexuella läggning var också i större utsträckning än andra 

nöjda med sina vårdgivare. 

Resultatdiskussion  

Enligt ICN:s definition av bemötande ingår det för vårdpersonal att reflektera över 

vilket ansvar hen har för att bibehålla ett holistiskt synsätt och respektera 

patientens värdighet, sårbarhet och integritet (2014). Erfarenheterna beskrivna av 

HBTQ-personer i resultatet reflekterar inte detta förhållningssätt hos personalen. 

Istället påvisar resultatet vårdpersonal med bristande kunskap om denna grupp, 

samt nonchalans och osympatiskt bemötande. Inte heller den transpersonella 

omvårdnaden finns återspeglad i upplevelserna HBTQ-personerna beskriver. 
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Watson (1993) menar att den transpersonella omvårdnaden exempelvis innebär att 

sjuksköterskan inträder i patientens livsrum och förnimmer hens tillstånd 

inombords. Watson hävdar även att respekt för hela personen är centralt i 

vårdrelationen, vilket innefattar att vårdaren beaktar att hen har ett moraliskt 

åtagande i förhållande till patienten.

I förhållande till syftet att beskriva HBTQ-personers upplevelser av bemötande i 

vården är Watsons teori en motsats till det resultat som framkom i översikten. 

Utgångspunkten i Watsons teori bygger på respekt och förståelse för hela 

människan. Resultatet i översikten påvisar attityder hos vårdpersonal som inte 

speglar det holistiska synsätt som är centralt i mötet med patienter.  

Kategorier som framkom av resultatet var: Att komma ut eller inte inför sin 

vårdgivare, vårdkvalitet, heteronormativ utgångspunkt, bristande kunskap, 

patologisering stigmatisering, osynliggörande och diskriminering. Ett resultat som 

framkom i översikten var att det fanns många fördelar med att som patient avslöja 

sin sexuella läggning för sin vårdgivare. Dessa fördelar innefattade exempelvis att 

vårdpersonal kunde stötta patienten under hens ”komma-ut-process”, samt att det 

kunde vara av medicinsk relevans inför framtida behandling (Björkman & 

Malterud, 2009). Deltagare tillhörande sexuella minoriteter som valt att avslöja sin 

sexuella läggning för sin vårdgivare var även i större utsträckning nöjda med sin 

vårdgivare än de som dolt sin sexuella läggning (Mosack, Brouwer & Petroll, 

2013). Dessa fynd bekräftas av Rounds et al, (2013), vars studie visar att 

patientens perspektiv på vårdgivaren påverkas av huruvida hen är öppen med sin 

sexuella läggning eller ej. Patienter som möttes av personal med goda kunskaper 

om hälsoaspekter gällande sexuella minoriteter mottog användbar information och 

erhöll relevanta frågor när de sökte vård (Björkman & Malterud, 2009). Kvaliteten 

på vården var bättre då vårdpersonalen var medvetna om HBTQ-frågor och 

terminologin kring dessa (Rounds et al, 2013).  

Negativa erfarenheter av att avslöja sin sexuella läggning inför sin vårdgivare, var 

att patienterna kände osäkerhet inför personalens reaktioner (Sherman et al, 2013). 

Farhågor var att personalen skulle göra antaganden om dem baserat på deras 
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sexuella läggning (Mulligan & Heath, 2007). Även ängslan inför att bemötas med 

fördomar framkom (Spidsberg Dahl, 2007). En studie utförd samma år visar att 

deltagare i den undersökningen undvikit att avslöja sin sexuella läggning av rädsla 

för negativa reaktioner (Irwin, 2007). I många fall antogs deltagarna ha 

heterosexuell läggning. Om de själva inte förde ämnet om deras sexuella läggning 

på tal för att korrigera heteronormativa antaganden passerade de som 

heterosexuella (Kamen et al, 2015). Många upplevde också diskriminering, ett 

flertal vittnar om att vårdpersonalen medvetet gjorde dem till måltavlor genom att 

tilltala dem felaktigt, vilket upplevdes som förnedrande (Logie et al, 2012).

Patologisering upplevdes ofta av studiernas deltagare och innehöll exempelvis 

negativa kommentarer om att deltagarnas sexuella läggning orsakades av tidigare 

trauman eller att den var ett resultat av deras uppfostran (Björkman & Malterud, 

2009). Patologiseringen utgjordes även av att en del vårdpersonal förväxlade 

homosexuell läggning med depression (McCann & Sharek, 2014). Även historiskt 

sett har HBTQ-personers sexuella läggningar patologiserats (Dickinson et al, 

2011).

Generellt sågs engagerad och nyfiken personal som något positivt av 

studiedeltagarna, men i vissa fall hindrade det dem från att själva ta del av 

nödvändig information (Björkman & Malterud, 2009). En del vårdpersonal gjorde 

antaganden om patientens sexuella läggning baserat på hens utseende (Mercier et 

al, 2012). De fördomar och attityder som existerade inom vården ledde i vissa fall 

till bristande vårdkvalitet. I en studie av Spidsberg Dahl, (2007) återkallade en 

läkare sitt stöd, när han fick vetskap om att patienten han behandlade hade 

homosexuell läggning. Andra exempel på bristande vårdkvalitet var personer med 

homosexuell läggning som erhöll medicinsk information riktad till personer med 

heterosexuell läggning (Björkman & Malterud, 2009). 

Det bemötande som beskrivits som bristfälligt i resultatet orsakas av en rad 

faktorer, såsom okunskap och heteronormativa perspektiv. Resultatet som 

framkom var till största del väntat. Till följd av de fördomar och attityder som 

existerar i samhället generellt i förhållande till HBTQ-personer, råder kränkande 

attityder och fördomar mot denna grupp även inom vården. Tidigare forskning har 
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också påvisat att dessa förhållanden råder för HBTQ-personer inom vården. 

Sammanfattningsvis tyder resultatet i översikten på att det krävs större 

medvetenhet om HBTQ-frågor inom vården för att kunna ge ett optimalt 

bemötande i vilket HBTQ-personer känner sig sedda, respekterade och tagna på 

allvar.  

Diskriminerade, osynliggörande och orättvis behandling av människor är 

återkommande inom vården i förhållande till fler grupper än HBTQ. Trots att 

denna översikt specifikt belyser HBTQ-personers upplevelser kan man urskilja 

faktorer som generellt sett sannolikt gör att man som vårdpersonal agerar 

avståndstagande och ger en bristfällig vård. Resultatet i översikten tyder på att 

okunskap och rädsla bidrar till ett sämre bemötande av HBTQ-personer, något som 

är applicerbart på fler situationer, andra patientgrupper och andra vårdrelationer. 

Litteraturöversikten kan användas för att medvetandegöra vårdpersonal om de 

erfarenheter och uppfattningar HBTQ-personer har om bemötandet de får inom 

vården. Resultatet påvisar viktiga kunskapsglapp som behöver fyllas i och attityder 

hos vårdpersonal som behöver förändras. 

Författarnas etiska övervägande i denna litteraturöversikt innebär bland annat att 

resultatet är återgivet så trovärdigt som möjligt av respekt för studiernas deltagare. 

Detta är speciellt viktigt eftersom författarna inte utfört en egen intervjustudie, 

utan använder sig av sekundärkällor. Vad som också tagits i beaktande är att 

författarna inte har tolkningsföreträde, eftersom de inte själva tillhör gruppen 

HBTQ. Ämnet har dock stor betydelse för omvårdnadsdisciplinen och gruppen 

HBTQ, varför författarna valt att behandla detta område.  

Metoddiskussion

Fördelarna med att utforma uppsatsen som en litteraturöversikt var att författarna 

fick en omfattande bild av det valda ämnet och den forskning som är utförd inom 

området. Författarna har inkluderat studier från spridda delar i världen, vilket ger 

ett brett perspektiv. Detta kan även betraktas som en svaghet med översikten 

eftersom olika länders kulturer skiljer sig åt, vilket medför att deltagarna i de olika 

studierna har skiftande referensramar, olika sätt att se på problem och tackla 
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svårigheter, något som kan påverka studiernas resultat beroende på i vilket land de 

är utförda. Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats. Detta eftersom 

det saknas omfattande kvalitativa studier inom området, varför författarna valt att 

inkludera även kvantitativa studier för att styrka resultatets validitet. Författarna 

har försökt bearbeta studiernas resultat på ett sakligt, neutralt sätt och förhållit sig 

till egna förutfattade meningar och värderingar för att i möjligaste mån inte låta 

detta påverka översiktens resultat. 

Artiklarna är från senaste elva åren, vilket inte kan ses som den absolut senaste 

forskningen inom många ämnesområden. Inom detta område har det dock ännu 

inte bedrivits omfattande forskning, vilket medförde att författarna inte hade 

tillgång till nyare forskning i större utsträckning. De valda artiklarna var skrivna på 

engelska, vilket inte är författarnas förstaspråk. Detta kan ha bidragit till 

misstolkningar och felaktig återgivning vid översättning, trots att författarna 

förhållit sig till detta och eftersträvat en korrekt återgivning av studiernas resultat. 

Citaten i texten är återgivna på ursprungsspråket (engelska) för att andemeningen 

inte skulle gå förlorad, eller att citatet på något vis skulle feltolkas. Studier som 

inte inkluderat ett uttalat etiskt resonemang har använts i översikten, då de höll 

tillräckligt hög kvalitet inom övriga områden enligt kvalitetsgranskningen. 

Validitet innebär att mätmetoden är relevant för det som ska undersökas (Forsberg 

& Wengström, 2008). En intervjustudie hade varit mer relevant för syftet med 

översikten, eftersom dessa enbart använder sig av deltagarnas egna ord för att 

redovisa resultatet, vilket då erhåller högre validitet. Intervjustudier är mer 

djuplodade och tillhandahåller mer omfattande information från varje enskild 

deltagare, vilket kan ge större förståelse för personens upplevelser. Däremot ger en 

litteraturstudie ett bredare perspektiv på valt ämnesområde, eftersom fler deltagare 

inkluderas. Reliabilitet talar om hur väl resultaten av skilda mätningar med samma 

mätinstrument stämmer överens med varandra (Forsberg & Wengström, 2008).  

Författarna granskade artiklarna först enskilt och därefter granskades artiklarna 

ytterligare en gång gemensamt, vilket ökar arbetets reliabilitet. Artiklarna som 

valdes höll medel till hög kvalitet, vilket styrker översiktens trovärdighet. Inga 

artiklar av låg kvalitet inkluderades. Att författarna valde att enbart inkludera 

artiklar som blivit vetenskapligt granskade bidrar också till översiktens 
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trovärdighet. Studierna som resultatet i denna översikt baseras på är utförda i 

Norge, England, USA, Kanada, Australien, Irland, Israel, Argentina och Sverige. 

Då författarna inte valt att avgränsa materialet till något visst geografiskt område i 

världen går det att ifrågasätta om detta material är representativt för den 

fullständiga globala populationen av HBTQ-personer. Det är naturligtvis omöjligt 

att avgöra detta utan tillgång till studier utförda i alla länder. Dock skildrar 

deltagarnas berättelser i dessa studier liknande upplevelser, vilket tyder på en 

överensstämmande bild av hur HBTQ-personer upplever bemötande inom vården, 

trots skilda geografiska platser. Representationen av de olika grupperna inom 

HBTQ (homo-, bi-, trans- och queer-personer) var ojämnt fördelat inom studierna. 

I flertalet studier deltog huvudsakligen kvinnor med homosexuell läggning. Det 

hade självfallet styrkt resultatet ytterligare med en jämnare fördelning bland 

studiedeltagarna, dock motiveras valet av studier till denna översikt med att 

samma kategorier och subkategorier troligtvis framkommit även med ett större 

antal manliga studiedeltagare. Därtill hör att det saknas forskning på området. I 

dagsläget finns ett begränsat antal studier utförda inom området och avsaknaden av 

större studier lämnar ett kunskapsglapp. Med detta sagt anser författarna att syftet 

med litteraturöversikten besvarades i resultatet, däremot hade resultatet möjligen 

blivit mer trovärdigt och nyanserat om det funnits fler och framförallt större 

studier att tillgå inom detta område. 

Slutsatser

HBTQ-personer ska känna sig trygga och väl bemötta när de behöver uppsöka 

sjukvård. Trots detta bemöts fortfarande dessa människor i många fall utifrån ett 

heteronormativt synsätt. Vårdpersonalens okunskap leder ofta till ogrundade 

uppfattningar om personer ur denna grupp. De specifika behov och svårigheter 

som HBTQ-personer står inför när de söker vård behöver uppmärksammas av 

vårdpersonalen. Det är också av största vikt att ämnet HBTQ lyfts i 

sjuksköterskeprogrammet, såväl som i andra program som är kopplade till 

omvårdnad. Denna litteraturöversikt bidrar till ökad kompetens hos vårdpersonal 

om HBTQ och förhoppningen är att denna utökade medvetenhet ska leda till ett 

förbättrat bemötande inom vården för personer som identifierar sig som HBTQ. 

Studiens resultat påvisar också att det behövs mer forskning inom området där 
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bemötandet studeras ytterligare. Det som framgick var att kvinnor med 

homosexuell läggning i större utsträckning än personer med andra sexuella 

läggningar var nöjda med vårdpersonalen och vårdmötet. Det skulle därför vara 

intressant med fler empiriska studier, om enbart homosexuella kvinnor, men också 

om HBTQ som grupp inom vården.  

Att vara HBT eller Q är en rättighet, även inom vården. Ingen människa, oavsett 

sexuell läggning eller identitet ska behöva känna tvekan inför att uppsöka vård på 

grund av rädsla för diskriminering och kränkande bemötande. Den hela 

människan, snarare än personens sexuella läggning ska vara central i mötet med 

vårdgivaren.
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Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Author  
Year 
Country   

Titel Aim Design  
 
Method 

Participants Results Rate of quality 

Björkman, M., 
Malterud, K. 
 
2009 
Norway 

Lesbian 
women’s 
experience
s with 
health 
care: A 
qualitative 
study. 

The aim was to 
explore lesbian 
women´s 
healthcare 
experiences 
specifically 
related to sexual 
orientation to 
acheiv 
knowledge 
which can 
contribute to 
increased quality 
of healthcare for 
lesbian women.

Qualitative
 
Web-based, 
open-ended 
questionnaire. 

n= 128 lesbian 
women 

Awereness, 
attitudes and 
medical 
knowledge were 
regarded as 
essential aspects 
of healthcare 
professional’s 
abilities by the 
participants.  

High:
92% 

Björkman, M., 
Malterud, K. 
 
2009 
Norway 

Being 
lesbian – 
does the 
doctor 
need to 
know? 

The aim was to 
explore patient’s 
experience 
concerning 
disclosure of 
their lesbian 
orientation to 
general 
practitioner, 
focusing on why 
they find it 
important, and 
what general 
practitioners can 
do to promote 
disclosure. 

Qualitative
 
One group 
interview was 
conducted, 
audiotaped and 
transcribed 
verbatim. 

n= 6 lesbian 
women 

Disclosure can 
imply 
information of 
medical 
relevance, explain 
circumstances, 
and generate a 
feeling of being 
seen as one’s true 
self. 

High:
88% 

Cant, B 
 
2005 
England 

Exploring 
the 
implicatio
ns for 
health 
profession
als of men 
coming 
out as gay 
in 
healthcare 
settings. 

The aim was to 
explore the 
coming-out 
experiences of 
gay men with 
their general 
practitioners and 
health clinic 
staff. 

Qualitative
 
Semi-structured 
interviews were 
conducted and a 
grounded-theory 
approach was 
adopted. 

n=38 gay men. It was found that 
coming out in 
general practice 
was often/mostly 
followed by 
silence/noncom
munication. 
Participants were 
likely to change 
clinics until they 
found improved 
communication, 
that made the  
process of 
‘coming out’ 
easier. 

Medium:
72% 
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Dahl Spidsberg, B. 
 
2007 
Norway 
 

Vulnerabl
e and 
strong – 
lesbian 
women 
encounteri
ng 
maternity 
care. 

The aim was to 
describe the 
maternity care 
experiences 
narrated by a 
sample of 
lesbian couples.

Qualitative
 
A 
phenomenologica
l hermeneutical 
study containing 
joint interviews 
was conducted. 

n= 12 lesbian 
women 

Three main 
themes were 
identified; being 
open, being 
exposed and 
being confirmed. 
The fundamental 
life conditions of 
vulnerability, 
responsibility and 
caring premeated 
the narratives, 
and were related 
with couple’s 
decisions to be 
open about their 
sexual identity. 

High:
88% 

Kamen S, C., Smith-
Stoner, M., Heckler 
E, C., Flanner, M., 
Margolies, L. 
 
USA 
2015 
 
 
 

Social 
Support, 
Self-Rated 
Health, 
and 
Lesbian, 
Gay, 
Bisexual, 
and 
Transgend
er Identity 
Disclosure 
to Cancer 
Care 
Providers. 

The aim was to 
describe factors 
related to 
diagnosis, 
identity 
disclosure, and 
social support 
among lesbian, 
gay, bisexual, 
and transgender 
(LGBT) patients 
with cancer, and 
to e 
explore 
associations 
between these 
factors and self-
rated health. 

Quantitative
 
A Cross-sectional 
self-report survey 
using descriptive 
and exploratory 
multivariated 
staistical 
approaches. 

n= 291 LGBT 
patients 

Most of the 
participants 
reported that 
they disclosed 
their identities to 
more than one 
cancer care 
provider. 
Participants most 
commonly 
introduced the 
topic of LGBT 
identities 
themselves. 

High:
83% 
 
 
 

Logie H, C., James, 
L., Tharao, W., 
Loutfy R, M. 
 
Canada 
2012 
 

“We don´t 
exist”: a 
qualitative 
study of 
marginaliz
ation 
experience
d by HIV-
positive 
lesbian, 
bisexual, 
queer and 
transgend
er women 
in 
Toronta, 
Canada. 

The aim was to 
explore 
challenges in 
daily life and 
experiences of 
accesing HIV 
services among 
HIV-positive 
LBQT women 
in Toronta, 
Canada. 

Qualitative
 
A community-
based qualitative 
approach guided 
by an 
intersectional, 
theoretical 
framework, using 
two focus groups.
Focus groups 
were digitally 
recorded and 
transcribed 
verbatim. 

n= 23 lesbian, 
bisexual, queer 
and 
transgender, 
HIV positive 
women 

Participants 
described 
multiple barriers 
to HIV care and 
support, 
including 
heteronormative 
assumptions in 
womens sevices 
and 
discriminatory 
and incompetent 
treatment by 
health 
professionals. 

Medium:
72% 
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Mulligan, E., Heath, 
M. 
 
2007 
Australia 

Seeking 
open 
minded 
doctors: 
How 
women 
who 
identify as 
bisexual, 
queer or 
lesbian 
seek 
quality 
health 
care. 

The aim was to 
investigate the 
strategies these 
women use to 
maximise the 
quality of 
healthcare they 
received. 

Qualitative
 
Semi-structured 
interviews 

n= 47 bisexual, 
queer and 
lesbian women 

Participants 
sought skilled 
practitioners who 
responded 
positively or 
neutrally to their 
sexuality. 
Strategies for 
obtaining quality 
care included: 
‘coming out’, 
selecting 
practitioners 
carefully, and 
educating 
practitioners 
about sexuality. 

Medium:
68% 

McCann, E., Sharek, 
D. 
 
2013 
Ireland 
 
 
 
 
 

Survey of 
lesbian, 
gay, 
bisexual, 
and 
transgend
er people’s 
experience 
of mental 
health 
sevices in 
Ireland. 

The aim was to 
explore LGBT 
people’s 
experiences of 
mental health 
service provision 
in Ireland. 

A mix-method 
research design 
was deployed, 
using a 
questionnaire and 
the conducting of 
an interview.  

n=145 LGBT 
people.  

63% of the 
respondents were 
able to be ‘out’ to 
practitioners, 
64% felt that 
mental health 
professionals 
lacked knowledge 
about LGBT 
issues and 43% 
felt practitionals 
were 
unresponsive to 
their needs. 

Qualitative:
High:  80% 
 
Quantitative: 
Medium 79% 

MaCann, E., Sharek, 
D. 
 
2014 
Ireland 
 

Challenges 
to and 
opportunit
ies for 
improving 
mental 
health 
services 
for 
lesbian, 
gay, 
bisexual, 
and 
transgend
er people 
in Ireland. 
A 
narrative 
account. 

The aim was to 
explore the 
experiences and 
needs of LGBT 
people in 
relation to 
mental health 
services. 

A mixed-
methods 
exploratory 
research design 
containing a 
survey and in-
depth semi-
structured 
interviews. 

n= 145 LGBT 
people  

Results included 
LGBT peoples 
experiences 
engaging with 
practitioners, 
stigma and 
discrimination 
amongst other 
themes. 
Nurses can 
challenge antigay 
bias and adopt a 
LGBT-
affirmative 
approach, for 
example by using 
inclusive 
language. 

Qualitative:
High 84% 
 
Quantitative: 
Mediuml 62%



4 
 

Mercier R, L., 
Harold D, R., 
Dimond, M., 
Berlin, S. 
 
2013 
USA 
 

Lesbian 
Health 
Care: 
Women’s 
Experienc
e`s and 
the Role 
for Social 
Work. 

The aim was to 
examine the 
experiences the 
respondents had 
with their 
primary and 
secondary health 
care providers. 

Qualitative
 
The study was 
conducted using 
open- and closed-
ended questions.

n= 57 lesbian 
parents 

Four themes 
emerged from 
the study data; 
systemic barriers 
to health care, 
coming out to 
providers, 
seeking LGBT-
friendly health 
care providers 
and concerns 
about mistreated 
and prejudice 
within the health 
care system.  

Medium
68% 

Mor, Z., Eick, U., 
Wagner Kolasko, 
G., Zviely-Efrat, I., 
Makadon, H., 
Davidovitch, N 
 
2015 
Israel 

Health 
Status, 
Behavior, 
and Care 
of Lesbian 
and 
Bisexual 
Women in 
Israel 

The study aimed 
to associate the 
health status of 
Lesbian and 
Bisexual women 
and their health 
behaviour, 
disclosure of 
sexual 
orientation and 
avoidance of 
health care. 

Quantitative
 
An anonymous, 
self  
administered, 
written survey 
was completed by 
the participants. 

n= 1860 LGBT 
women 

The study found 
that sexual 
minority women 
were as likely as 
heterosexual 
women to feel 
comfortable to 
discuss their 
sexual health 
with their health 
care providers. 
They were, 
however, 
less likely to 
report being 
satisfied with 
their health care 
providers. Those 
participants 
whose health 
care providers 
knew of their 
minority sexual 
orientation 
reported greater 
satisfaction with 
their health care 
providers and 
greater comfort 
discussing their 
sexual health 
than those whose 
providers were 
presumably 
unaware. 

High
83% 



5 
 

Mosack, E. , K., 
Brouwer, M, A., 
Petroll, E, A. 
 
2013 
USA 

Sexual 
Identity, 
Identity 
Disclosure
, and 
Health 
Care 
Experienc
es: Is 
There 
Evidence 
for 
Differenti
al 
Homopho
bia in 
Primary 
Care 
Practice? 

The purpose of 
the study was to 
explore how 
sexual minority 
women´s health 
care experiences 
compared with 
those of their 
heterosexually 
identified 
counterparts. 

Quantitative
 
An anonymous, 
self  
administered, 
written survey 
was completed by 
the participants. 

n= 420 LGBT 
women. 

The study found 
that sexual 
minority women 
were as likely as 
heterosexual 
women to feel 
comfortable to 
discuss their 
sexual health 
with their health 
care providers. 
They were, 
however, less 
likely to report 
being satisfied 
with their health 
care providers. 
Those 
participants 
whose health 
care providers 
knew of their 
minority sexual 
orientation 
reported greater 
satisfaction with 
their health care 
providers and 
greater comfort 
discussing their 
sexual health 
than those whose 
providers were 
presumably 
unaware. 

Quantitative:
Medium 68% 

Sharek Burke, D., 
McCann, E., 
Sheerin, F., Glacken, 
M., Higgens, A. 
 
2014 
Ireland 
 

Older 
LGBT 
people’s 
experience
s and 
concerns 
with 
healthcare 
profession
als and 
services in 
Ireland 

The aim was to 
detail older 
LGBT person’s 
usage, 
experience and 
concerns with 
healthcare 
services, 
disclosing their 
LGBT identity 
to professionals, 
preferences for 
care and their 
suggestions for 
improvement in 
service, 
including 
nursing services

A mixed methods 
research study 
was conducted 
involving a 
survey and in-
depth interviews

n= 180 LGBT 
people 

Only one in three 
participants 
believed that 
healthcare 
professionals 
have sufficient 
knowledge of 
LGBT issues, 
and less than half 
felt respected as 
LGBT persons 
by healthcare 
professionals. 
Less than thirty 
percent had 
chosen not to 
reveal their 
LGBT status, in 
fear of a negative 
response. 

Quantitative: 
Medium 68% 
 
Qualitative:  
High 88% 
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Sherman, M. D., 
Kauth, M. R.., 
Shipherd, J. C., 
Street, R. L., Jr 
 
2015 
USA 
 

Communi
cation 
Between 
VA 
Providers 
and Sexual 
and 
Gender 
Minority 
Veterans. 
A Pilot 
Study 

The aim of the 
study was to 
explore the 
experiences, 
beliefs and 
preferences of 
lesbian, gay, 
bisexual, or 
transgender 
veterans in their  
communications 
with VA health 
care providers. 

Mixed Methods
 
Focus groups or 
individual 
interviews and 
completed self  
report measures.

n= 58 LGBT 
veterans 

Approximately 
2/3 of veterans 
report that none 
of their VA 
providers have 
specifically asked 
about their sexual 
orientation. 
Although some 
veterans want 
providers to 
initiate these 
discussions, 
veterans also 
expressed fears 
about disclosure 
and its possible 
negative 
consequences. 

Quantitative: 
Medium 69% 
 
Qualitative: 
High 84% 

Socias, M E., 
Marshall, B DL., 
Aristegui, I., 
Romero, M., Cahn,   
P., Kerr, T., Sued, 
O. 
 
2014 
Argentina 

Factors 
associated 
with 
healthcare 
avoidance 
among 
transgend
er women 
in 
Argentina. 

The aim was to 
explore 
individual, 
social-structural 
and 
environmental 
factors 
associated with 
healthcare 
avoidance 
among 
transgender 
women (TG) in 
Argentina. 

Quantitative
 
A nation-wide, 
cross- sectional  
study using an 
interviewer-
administered 
questionnaire was 
conducted. 

n= 452 
transgender 
women. 

Many of the 
participants 
reported that 
they avoided 
seeking 
healthcare 
because of their 
transgender 
identity, having 
experienced 
discrimination by 
healthcare 
workers. 

Medium
69% 

Röndahl, G., 
Bruhner, E., Lindhe, 
J. 
 
2009 
Sweden 
 
 
 
 
 

Heteronor
mative 
communic
ation with 
lesbian 
families in 
antenatal 
care, 
childbirth 
and 
postnatal 
care. 

The aim of the 
study, is about 
how lesbian 
parent´s 
experience 
antenatal care, 
childbirth and 
postnatal care. 

Qualitative
 
A descriptive 
semi-structured 
study design 
using interview. 
 

n= 10 lesbian 
women. 

Most participants 
had positive 
experiences, but 
they also stated 
that 
heteronormativit
y was 
communicated 
by midwifes and 
nursing staff 
throughout the 
process. 

High
88% 
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Röndahl, G. 
 
2009 
Sweden 
 

Lesbian´s 
and gay 
men´s 
narratives 
about 
attitudes 
in nursing. 

The aim was to 
describe the 
experiences of 
gay patients and 
partners 
concerning 
attitudes in 
nursing. 

Qualitative
 
A semi-structured 
interviews. 

n= 27 lesbian 
and gay men 
(17 wommen 
and 10 men) 
 
 

Nearly all 
informants 
described a sense 
of insecurity in 
‘coming out’ to 
nursing staff. 
Most described 
beeing met by 
the staff in a 
respectful maner, 
but some 
perceived a kind 
of distancing in 
the personnel’s 
behavior. 

Hög
88% 


