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Sammanfattning 

Bakgrund: HBTQ är en samlingsbeteckning för homosexuell, bisexuell, transperson och 

queer och är idag ett aktuellt ämne. Synen på HBTQ-personer har förändrats 

genom historien där lagar har utvecklats och organisationer bildats i syfte att 

främja livsvillkor samt arbeta för lika rättigheter. HBTQ-personer är än idag 

föremål för hatbrott och diskriminering. Förekomsten av ohälsa, såsom 

somatiska sjukdomar, psykisk ohälsa samt olika former av substansmissbruk, 

är vanligare hos denna minoritetsgrupp än bland övriga befolkningen. 

Kommunikationen är en avgörande faktor för upplevelsen av bemötandet. 

Syfte: Att beskriva HBTQ-personers upplevelser kring bemötandet från 

vårdpersonal. 

Metod: För att besvara syftet utfördes en litteraturöversikt, där tio vetenskapliga 

artiklar granskades och analyserades utifrån likheter och skillnader. 

Resultat: Resultatet presenteras genom två teman och tre subteman: Vårdpersonalens 

skiftande kunskaper innefattar Att vara ett uppslagsverk och Vårdpersonalens 

attityder och förhållningssätt samt temat Att komma ut eller att inte komma ut 

innefattar Internaliserad stigma. 

Diskussion: Diskussionen framhäver vikten av ett öppet förhållningssätt och medvetenhet 

för att främja en jämlik vård där alla människor ska känna sig trygga och 

välkomna. Två fenomen diskuteras, Diskriminering till följd av avslöjandet 

av sexuell identitet och Heteronormativitet till följd av samhälleliga 

strukturer, i relation till Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga 

relationer. 

Nyckelord: Bemötande, HBTQ-personer, heteronormativitet, upplevelse  

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: LGBTQ is a collective term for lesbian, gay, bisexual, transgender and 

queer and is a current issue in today’s society. The perception of LGBTQ-

persons has changed through history, where laws have been developed 

and organizations have been formed in order to promote living conditions 

and are working for equal rights. LGBTQ-persons are still subject to hate 

crimes and discrimination. The occurrence of health issues, such as 

somatic disease, mental illness and various forms of substance abuse are 

more common in this minority group than among the rest of the 

population. Communication is a determining factor for the experience of 

the encounter. 

Aim: 
To describe LGBTQ-persons’ experiences of the encounters with 

healthcare professionals. 

Method: A literature review was conducted, where ten science articles were 

examined and analyzed based on similarities and differences, to answer 

the aim. 

Results: The result is presented through two themes and three subthemes: The 

varying knowledge of health care professionals includes Being a 

reference and The health care professionals’ attitudes and approach, as 

well as the theme To disclose or not to disclose includes Internalized 

stigma. 

Discussion: The discussion highlights the importance of an open approach and 

awareness to promote equal care in which all people will feel safe and 

welcome. Two phenomena are discussed, Discrimination as a result of the 

disclosure of sexual identity and Heteronormativity as a result of social 

structures, in relation to Joyce Travelbee's theory of interpersonal 

relationships. 

Keywords: Encounter, experience, heteronormativity, LGBTQ-persons 
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Inledning 

Utifrån de olika former av medier som finns tillgängliga idag, kan en tydlig ökning av hatbrott 

och diskriminering ses gentemot minoritetsgrupper såsom HBTQ-personer. Samtidigt har 

författarna själva, dels i generella sammanhang men även på tidigare arbetsplatser och 

verksamhetsförlagd utbildning, stött på ett förhållningssätt och en viss förförståelse kring 

människors samliv vilken utgår ifrån heterosexuella normer och livsstilar. Av denna 

anledning vill författarna ta reda på och skapa sig en förståelse för hur det ser ut inom hälso- 

och sjukvården kring bemötande och hur just HBTQ-personer upplever detta. 

 

Bakgrund 

HBTQ-frågor är idag ett aktuellt ämne runt om i världen. HBTQ är ett paraplybegrepp där 

bokstäverna står för homosexuell, bisexuell, transperson och queer (Riksförbundet för 

sexuellt likaberättigande [RFSL], 2008, 2015). Homosexualitet och bisexualitet handlar om 

sexuell läggning, alltså vem eller vilka en person finner attraktiv och kan bli förälskad i. 

Transperson är en paraplyterm för transgender eller intergender, transsexualism, transvestism 

samt drag och rör frågan om identitet och hur en person definierar och uttrycker sitt kön. 

Medan queer kan handla om ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt kring rådande normer 

och kan därmed röra identitet i form av både könsidentitet och sexuell läggning såväl som 

relationer och sexuell praktik. Samlingsbeteckningen HBTQ förenar dessa olika grupper med 

olika identifikationer, som alla marginaliseras på liknande sätt av heteronormen (Schei Jessen, 

2017). 

 

Historisk tillbakablick 

I antikens Grekland urskiljs ingen direkt skillnad mellan synen på homosexualiteten och den 

på heterosexualiteten (Johannisson, 2010). Genom historien är det främst män som skildras 

med ett undantag av den grekiska skaldinnan Sapfo som skrivit passionerade dikter om kärlek 

mellan kvinnor av erotiskt slag (Nilsson Schönnesson, 2010). Begreppet lesbisk har sitt 

ursprung från den grekiska ön Lesbos på vilken Sapfo föddes och verkade. Under denna tid 

ansågs människan som en fri och förnuftig varelse, varför inget behov av att dela in olika 

beteenden existerade. Föreställningar om vad som uppfattades som normalt styrdes av den 

människouppfattning som rådde. När kristendomen tog fäste kring 500-talet omvandlades 

synen på människan i samhället och hen uppfattades istället som ond och svag. Därmed 

förändrades perspektivet på sexualitet, där det enbart skulle fylla en funktion vilket var 
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reproduktion, det blev alltså något som skulle ske inom ramen för äktenskap (Johannisson, 

2010). Sexuella beteenden som ansågs avvikande, såsom onani och homosexualitet, 

betraktades som synd. Så var synen på avvikande sexuellt beteende fram till 1700-talet, vilket 

på 1800-talet istället klassades som ett brott. Under 1800-talets andra hälft blev 

medicinvetenskapens roll allt större och sexologin som vetenskap föddes och de avvikande 

sexuella beteendena började här även ses som en sjukdom, vilket kvarstod ända in på 1900-

talet. 

Fram till år 1944 sågs homosexualitet som ett brott i Sverige och så sent som 1979 tog 

Socialstyrelsen bort homosexualitet som sjukdom ur sitt register, då det tidigare klassificerats 

som en mental rubbning (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014). Under den senare delen av 

90-talet förbättrades villkoren för homosexuella då både partnerskapslagen och lagen om 

förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, med hänvisning till 

hetero-, homo- och bisexualitet, trädde i kraft. Under 2000-talet ändrades adoptionslagen för 

att även gälla samkönade par och möjligheten öppnades upp för lesbiska par att skaffa barn i 

form av insemination via sjukvården. I lagen om hets mot folkgrupp inkluderas år 2003 även 

hets på grund av sexuell läggning. År 2009 var året då både könsneutralt äktenskap blev 

lagligt i Sverige och sjukdomsbegreppet transvestism avskaffas. Kravet för sterilisering vid 

ändring av könstillhörighet avskaffas år 2013. 

I Dickinson, Cook, Playle och Halletts (2012) studie delar sju deltagare, varav fem 

identifierar sig som homosexuella män och två identifierar sig som transkvinnor, med sig av 

sina upplevelser av att blivit behandlade för sin sexuella orientering mellan åren 1949 och 

1992 i Storbritannien. Deltagarna berättar i studien om hur de blivit bemötta och behandlade 

av vården under tiden då homosexualitet och transvestism fortfarande betraktades som en 

sjukdom. Behandling innebar en form av aversionsterapi, vilket syftar till att undertrycka 

oönskat beteende genom att utsätta personen för obehagliga konsekvenser. De vittnar om hur 

de utsatts för olika typer av behandlingar, som idag kan liknas med tortyr. 

År 1990 bildades aktivistorganisationen Queer Nation vilka kämpar för HBTQ-personers 

rättigheter (Queer Nation NY, 2016; Rosenberg, 2011). Under Prideparaden år 1990 i New 

York delade de ut flygblad med budskapet We’re here, we’re queer - get used to it. 

Målsättningen med organisationen är inte att få någon särbehandling utan att få ha lika 

rättigheter som alla andra människor. Det så kallade queerperspektivet som växte fram under 

1990-talet syftar till att inkludera alla sexuella identiteter samtidigt som det kritiskt granskar 

heteronormativiteten (Nilsson Schönnesson, 2010). Kategoriseringar kritiseras idag av 
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framför allt många unga personer i samhället, då sexuella identiteter snarare anses som 

konturlösa och föränderliga. 

 

HBTQ-personers hälsosituation 

Hälso- och sjukvården har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och erbjuda en jämlik vård 

(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap. 3, 1 §, 2 §). Statens folkhälsoinstitut 

(FHI) fick år 2003 i uppdrag av Sveriges regering att undersöka och analysera HBT-personers 

hälsosituation. Rapporten visar att det bland HBT-personer fanns en större del som hade en 

sämre hälsa än i den bland övriga befolkningen (Roth, Boström & Nykvist, 2006). Särskilt i 

fråga kring psykisk hälsa. Däremot fastställdes det att majoriteten av HBT-personerna hade en 

god hälsa. Jämförelser HBT-personer emellan visade på stora hälsoskillnader, där 

transpersoner rapporterades ha sämst hälsa, följt av bisexuella och homosexuella. 

Suicidtankar och suicidförsök var betydligt vanligare bland HBT-personer än i övriga 

populationen, medan inga direkta skillnader visades sinsemellan homo-, bisexuella och 

transpersoner. Denna psykiska ohälsa kan förstås som en följd av den minoritetsstress som 

HBTQ-personer kan uppleva i samhället. Vidare konstaterades att det var vanligare bland 

homo- och bisexuella personer att lida av en långvarig sjukdom i jämförelse med den övriga 

befolkningen och att detta var vanligare bland transpersoner än bland bisexuella personer. 

Hälsoriskbeteenden såsom tobaks-, alkohol- och droganvändning var vanligare bland HBT-

personer än i övriga befolkningen.  

HBTQ-personer är än i dag föremål för stigmatisering, hatbrott och diskriminering 

(Ambjörnsson, 2016). Lagen om diskriminering innefattar bland annat förbud att diskriminera 

på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck samt sexuell läggning 

(Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 1, 4 §). I lagen om diskriminering innefattas både 

direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering definieras som att en person kränks 

eller missgynnas genom att behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats sämre än 

någon annan vilket har koppling till en persons kön, könsöverskridande identitet eller uttryck 

samt sexuell läggning. Indirekt diskriminering kan innebära att genom rutiner och riktlinjer, 

som verkar neutrala och som tillämpas för alla, diskriminera människor med ett visst kön, viss 

könsidentitet eller uttryck samt viss sexuell läggning. I en enkätstudie utförd av European 

union agency for fundamental rights (FRA, 2014) uppgav transpersoner samt homosexuella 

och bisexuella kvinnor i högre grad ha utsatts för diskriminering i förhållande till 

homosexuella och bisexuella män. Denna form av utsatthet kan leda till social isolering och 
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depression, vilket enligt World Health Organization (WHO, 2017) innebär en ökad risk för 

suicidförsök. Undersökningen av FHI lyfter fram att det bland HBT-personer var vanligare att 

ha haft kontakt med olika vårdprofessioner i jämförelse med den övriga befolkningen (Roth, 

Boström & Nykvist, 2006). Där det bland homo- och bisexuella kvinnor och transpersoner var 

vanligare att ha varit i kontakt med psykolog eller kurator. Medan homo- och bisexuella män 

besökt läkare i högre utsträckning än män i övriga populationen. I en studie av Baker och 

Beagan (2014) intervjuades 62 deltagare varav 24 är yrkesverksamma läkare och 38 kvinnor 

som identifierar sig som HBTQ-personer. Det framkom att flera läkare på grund av en rädsla 

för att diskriminera patienter strävade efter att inte göra några antaganden överhuvudtaget och 

istället förhålla sig helt neutrala i mötet med patienter. Då själva antagandet kring någons 

sexuella orientering i sig kan upplevas negativt. Detta ledde till att många läkare valde att inte 

heller erkänna eller bekräfta olikheter överhuvudtaget. Vidare beskrev deltagare att läkares 

neutrala förhållningssätt förstärker den heterosexuella normen samt att de rutiner och 

riktlinjer som vården bygger på understödjer det heteronormativa systemet. 

 

Kommunikation i vården 

Baggens och Sandén (2014) förklarar att bemötandet av vårdpersonalen spelar en stor roll i 

hur erfarenheten av den givna vården upplevs. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 

vårdpersonalen, med hjälp av sin kunskap, kompetens och ställning, har en plikt att se till att 

mötet med patienten blir vårdande. Robertson (2013) menar att vårdpersonalens viktigaste 

redskap i mötet med patienter är kommunikationen, där den verbala kommunikationen anses 

som mest central. Samtalet kräver ett samarbete mellan de två parterna, där vårdpersonalen 

besitter sin särskilda kompetens och där patienten är medveten och expert på sina egna 

upplevelser. I en studie av Chan (2013) där sjuksköterskestudenter från Hong Kong beskrev 

upplevelsen av att använda icke-verbal kommunikation i vården, definierade de icke-verbal 

kommunikation som den kommunikation som sker exempelvis genom ögonkontakt, minspel, 

beröring och gester mellan människor. När det handlade om att visa omsorg, inge tröst och ge 

stöd framkom det att studenterna upplevde den icke-verbala kommunikationen som den mest 

användbara i kontrast till den verbala kommunikationen. Studier visar dock på brister i 

sjuksköterskors verbala och icke-verbala kommunikation (Blanch-Hartigan et al., 2016; Foà 

et al., 2016; McCabe, 2004; Wiman & Wikblad, 2004). Vidare beskrivs att när icke-verbal 

och verbal kommunikation kombineras kunde innebörden av det som förmedlades muntligt få 

en tydligare mening för patienter (Chan, 2013). Att genom närhet och användning av positiva 
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uttryck i form av minspråk och ögonkontakt skapas möjligheten för patienter att känna sig 

respekterade och mer bekväma i mötet med vårdpersonal (McCabe, 2004; Wiman & Wikblad, 

2004). Vidare diskuterar Dahlberg och Segesten (2010) att en professionell vårdande relation 

har patienten i fokus och kännetecknas av en ömsesidig tillit mellan vårdare och patient, att 

“patientens svar på vårdarens inbjudan till ett vårdande möte kan vara lika avgörande för 

mötets utformning som vårdarens inbjudan” (s. 195). Precis som den vårdande relationen, 

ligger det vårdande samtalet på vårdarens ansvar men är även ett fenomen som utvecklas 

genom bidrag från båda parter. Dahlberg och Segesten förklarar risker med vårdande samtal, 

där en av dessa innefattar att en envägskommunikation ofta förs, vilket innebär att en 

vårdpersonal talar till patienten och inte med patienten. En annan risk i dessa möten är att 

samtalen ofta styrs efter rutiner, där vårdpersonalen leder samtalen på det sätt som de alltid 

gör. Problemet med detta är att betydande kunskap om patienten, gällande dess hälsa och 

välbefinnande, riskeras att gå förlorad. 

 

Det goda mötet 

Det finns inga direkta regler för hur ett vårdande samtal bör genomföras, Eide och Eide 

(2009) förklarar att det däremot finns vissa grundläggande behov och rättigheter hos patienter 

som vårdpersonalen bör uppfylla vid det första mötet, dessa är; att bemöta patienten med 

respekt och artighet, att lyssna på patienten och att ge patienten klar och tydlig information. 

Personcentrerad vård, där de vårdande relationer och de komponenter dessa innefattar, är ett 

stort fokusområde inom vårdvetenskapen (Dahlberg & Segesten, 2010). En förutsättning för 

att skapa en personcentrerad vård, där patienten uppmuntras till att berätta sin berättelse samt 

får möjligheten att tillskriva vilken tyngd olika delar av sin tillvaro har, är att sjuksköterskan 

besitter kompetensen att skapa en dialog med patienten (Snellman, 2014). 

 

Identitetens former 

Begreppet identitet beskrivs av Ternestedt och Norberg (2014) som “...upplevelsen av mig 

själv som kontinuerlig över tid” (s. 35), medan begreppet själv ofta används i syfte att 

beskriva mig själv och min upplevelse av mig själv. Utifrån detta perspektiv kan begreppet 

identitet ses som mer omfattande än begreppet själv. Kulturella sammanhang och sociala 

konstruktioner påverkar utformningen av vår identitet genom hela livet. Som barn utgör det 

sammanhang vi växer upp i, med de normer och antaganden, en grundläggande del i 

utformningen av vår identitet (Martin, 2009). Martin beskriver i sin studie att den sexuella 
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identiteten, alltså vilken sexuell läggning en person identifierar sig med, börjar ta sin form 

redan under barndomen. Detta innebär att den omgivning en individ växer upp i skapar en 

grund för hur sexuella relationer bör se ut och hur barn utifrån sina föräldrars beteenden och 

antaganden lär sig hur de bör uttrycka sitt kön i form av kläder, frisyr och beteende. Med 

andra ord kan detta uttryck för kön, som skapas av sociala och kulturella sammanhang, 

benämnas genus (Määtä & Öresland, 2014). I en studie av Carrotte et al. (2016) framkommer 

det att dagens samhälle fortfarande är utformat utefter den heterosexuella cispersonens 

levnadssätt. Detta innebär att människor förväntas att bli kära i personer av det motsatta könet 

och att personer identifierar sig med det biologiska könet de föddes med (RFSL, 2015). Dessa 

antaganden och normer utgör en grund för vad som kallas heteronormativitet. Hulter (2014) 

förklarar detta som att det är givet att sexuell kontakt sker mellan man och kvinna. 

Ambjörnsson (2016) beskriver att heteronormativitet bygger på de strukturer, lagar och 

handlingar, alltså det system av normer som bevarar heterosexualiteten som något homogent, 

naturligt och övergripande. Dessa framställer ett heterosexuellt liv som åtråvärt. 

 

Begreppsförklaring 

När författarna i syftet och texten hänvisar till patienters upplevelse av bemötande från 

vårdpersonal, syftas bemötande till det sätt på vilket en individ beter sig mot en annan individ, 

vilket innefattar såväl verbal som icke-verbal kommunikation. Med vårdpersonal menar 

författarna att inkludera alla de vårdprofessioner som patienterna i resultatartiklarna mött, 

vilka innefattar läkare och sjuksköterskor med eller utan specialistkompetens, undersköterskor 

samt vårdbiträden. Även här inkluderas psykologer, psykoterapeuter och kuratorer. I de 

artiklar som ligger till grund för resultatet definieras inte alltid vilken vårdprofession patienten 

varit i kontakt med. Där detta är definierat kommer författarna att skriva ut vårdprofessionen, 

i annat fall refereras det till det övergripande begreppet vårdpersonal. När hänvisning görs till 

författarna i diskussionen syftas det till författarna av litteraturöversikten, vid referering till 

författare av vetenskaplig litteratur samt annan litteratur benämns verkens författare vid namn. 

HBTQ-populationen är en heterogen grupp. Författarna är medvetna om och vill poängtera 

att trots att litteraturöversikten syftar till att beskriva HBTQ-personers upplevelser som om de 

vore en homogen grupp finns många skiljaktigheter och att människorna som identifierar sig 

som antingen homo- eller bisexuella, trans- eller queerpersoner är enskilda, unika personer. 
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Problemformulering 

Trots lagändringarna som gjorts för att förbättra villkoren för HBTQ-personer, visar 

statistiken på att hatbrott och diskriminering mot dessa personer fortfarande existerar, där de 

rådande normer och antaganden kring heterosexualitet utgör en grund. Dagens samhälle är på 

många sätt utformat utefter denna heteronormativitet, där alla människor förväntas passa in. 

Inom hälso- och sjukvården har konceptet personcentrerad vård, blivit allt mer omtalat, där 

vården anpassas för att tillgodose det individuella behovet hos den enskilda personen. Då 

hälso- och sjukvården eftersträvar att arbeta hälsofrämjande, är det av särskild vikt att vården 

utvecklas i takt med befolkningens behov. Genom att beskriva HBTQ-personers upplevelser 

kring bemötandet från vårdpersonal kommer litteraturöversikten förhoppningsvis kunna bidra 

till en fördjupad kunskap och förståelse kring detta fenomen. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva HBTQ-personers upplevelser kring 

bemötandet från vårdpersonal. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har valt att utgå från Joyce Travelbees omvårdnadsteori human-to-human 

relationship, där Travelbee beskriver den mellanmänskliga relationen som en ömsesidig 

process (Travelbee, 1971). Tillsammans med patienten etablerar sjuksköterskan grunden för 

ett samförstånd genom en pågående process där de två parterna anknyter fortlöpande genom 

hela förloppet, men ansvaret för att relationen upprätthålls ligger på sjuksköterskan. 

Omvårdnadsbegreppet definieras som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan stödjer 

och vägleder människor att finna mening i deras upplevelser. Travelbees teori uppbyggs av 

uppfattningen om människan som en unik och oersättlig individ. Att vi som människor 

onekligen får dela vissa erfarenheter genom livet såsom sjukdom, lidande och förluster men 

att upplevelsen av dessa erfarenheter tillhör den enskilda individen. Vidare handlar teorin om 

att fokus ska ligga på den unika individen och inte på den stereotypa rollen som personen 

innehar. Där Travelbee understryker hur dessa etiketter generaliserar människor och 

osynliggör deras individuella särdrag, sjuksköterskan är alltså inte enbart sin yrkesroll och 

patienten är inte bara sin sjukdom eller en uppgift som ska bockas av. Detta innebär att de 

båda parterna behöver kunna se det mänskliga i varandra då det i denna relation kräver att ett 

utbyte sker där båda parternas behov behöver tillgodoses. Travelbee poängterar att även 
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sjuksköterskan är en människa och därmed är mänsklig, med alla de behov det innefattar. 

Utifrån detta perspektiv förklarar Travelbee att det är orealistiskt att förvänta sig att 

sjuksköterskan inte behöver få en del av sina behov uppfyllda under sitt åtta-timmars 

arbetspass. Detta beskrivs som en förutsättning för den mellanmänskliga relationen och för att 

omvårdnaden inte ska avhumaniseras. 

Kirkevold (2000) har beskrivit de interaktionsfaser som Travelbee identifierat behövs 

genomgås för att nå den mellanmänskliga relationen. De fem faserna utgörs av det första 

mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt. I det 

första mötet skapas ett första intryck mellan sjuksköterskan och patienten, vilket ofta präglas 

av en förförståelse av den andre personen. I den här fasen är det viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om sin förförståelse såväl i vilken utsträckning hen har förmågan att se det som är 

unikt hos patienten. I nästa fas börjar identiteter att växa fram där personliga särdrag gör sig 

till synes och de stereotypa uppfattningarna suddas ut. Relationen börjar etableras och i det 

här stadiet så får sjuksköterskan en inblick i patientens upplevda situation. Patientens 

perspektiv på sjuksköterskan som en roll börjar här utvecklas till en unik individ. 

Sjuksköterskans förmåga till empati fordras av att hen varit med om liknande erfarenheter 

som patienten. När detta uppstår kan sjuksköterskan förstå innebörden av patientens tankar 

och emotioner och därmed medverka i patientens upplevelse. Dock är detta ingen kontinuerlig 

process utan sker snarare av och till. Sympatifasen präglas av medkänsla och vävs samman 

med viljan att lindra patientens lidande. Genom att patienten inte är ensam med sin börda kan 

lidandet lindras. I den sista fasen har sjuksköterskan och patienten nått en ömsesidig förståelse 

och kontakt. Den mellanmänskliga relationen har skapats genom att upplevelser har delats 

och därmed fått mening och betydelse samtidigt som sjuksköterskan fortlöpande lindrat 

patientens lidande. 

Kommunikation är enligt Travelbee (1971) ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg. 

Genom ett effektivt användande av kommunikationen kan sjuksköterskan lindra en känsla av 

ensamhet. För detta krävs kunskap och förmåga för tillämpning samt en viss sensitivitet och 

känsla för rätt tillfälle. Bristande kommunikationsförmåga kan leda till att betydande innehåll 

försummas eller att patienten undgås att ses som en individ och på så vis förstärka 

upplevelsen av isolering. Travelbees teori lyfter fram hur sjuksköterskan genom ett 

terapeutiskt användande av sig själv kan bidra till en förändring eller lindrat lidande hos 

patienten. Detta genom att medvetet nyttja sig själv och sin kompetens. För att sjuksköterskan 

terapeutiskt ska kunna använda sig själv krävs självinsikt och engagemang. 
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Då Travelbees teori om den mellanmänskliga relationen belyser hur relationen påverkas, 

likväl i vilken riktning den utvecklas, i varje möte mellan sjuksköterska och patient ansågs 

den lämplig som teoretisk grund för litteraturöversikten då den syftar till att beskriva 

människors upplevelser av bemötande från vårdpersonal. Teorin beaktar de mänskliga 

faktorer, såsom förförståelser, som kan påverka mötet mellan människor. Författarna kommer 

att tillämpa teorin som stöd i diskussionsdelen för de resonemang som förs. 

 

Metod 

Val av metod 

Enligt Friberg (2012) skapar en litteraturöversikt möjligheten att finna befintlig forskning 

inom det specifika problemområdet och utifrån det, sammanställa en överblick över hur det 

nuvarande kunskapsläget ser ut. Denna metod har varit lämplig, då arbetet syftar till att 

beskriva HBTQ-personers upplevelser kring bemötande. 

 

Litteratursökning 

Översikten utgår ifrån ett urval av vetenskaplig litteratur. Insamling av datamaterial har sökts 

fram i databaserna Cinahl Complete och PubMed. I båda databaserna gjordes sökning med 

följande Cinahl headings/MeSH-termer: GLBT persons, life experience, lesbians, queer och 

gay men samt med nyckelorden health care, nursing, transgender och bisexual tillsammans 

med följande begränsningar peer reviewed, full text, English med publikationsdatum mellan 

åren 2006-2017. Litteratursökningen utfördes mellan datumen 2017-09-07 och 2017-10-02, 

vilket resulterade i tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. I det första steget gjordes sökningar 

med ovanstående sökord i Cinahl Complete vilket resulterade i åtta artiklar, i nästa steg 

gjordes sökningar i PubMed med samma sökord vilket enbart resulterade i två nya artiklar, då 

de övriga artiklar som var av intresse och relevans i förhållande till syftet i PubMed var 

dubbletter varför samtliga sökningar från PubMed inte presenterats i sökmatrisen, utan enbart 

en, se Bilaga 1. Sökorden har kombinerats på olika vis med termerna AND eller OR, i 

enlighet med boolesk sökteknik, för att antingen koppla ihop eller separera sökord för att på 

så vis få så väsentligt material som möjligt i förhållande till syftet (Östlundh, 2012). Urvalet 

av framsökta artiklar i databaserna valdes, i enlighet med Rosén (2012) och Östlundh (2012), 

utifrån de titlar som tilltalade författarna i förhållande till litteraturöversiktens syfte. Utifrån 

relevansen av dessa artiklars abstracts, valdes artiklar ut till att läsas i sin helhet. 

Målsättningen var att enbart inkludera kvalitativa studier i litteraturöversikten, vilket 
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Henricson och Billhult (2012) beskriver som en lämplig metod när personers levda 

erfarenheter vill studeras. 

 

Analys 

Den vetenskapliga litteraturen, se Bilaga 2, har granskats och noggrant analyserats utifrån ett 

kritiskt förhållningssätt enligt Friberg (2012). Artiklarna skrevs ut och lästes i sin helhet ett 

flertal gånger av båda författarna för att säkerställa att innehållet uppfattats korrekt. 

Identifierade teman ordnades med hjälp av färgkodning för att underlätta tematiseringen och 

viktiga begrepp synliggjordes med överstrykningspennor. För att få en tydlig överblick skrev 

författarna ut dessa bredvid varandra på en whiteboardtavla för att sedan sortera dem efter 

likheter och skillnader vilka sedan ordnades till nya teman. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Grunden i forskningsetik handlar om att värna om människans grundläggande värde och 

rättigheter och att respektera den enskilda individens frihet och autonomi (Kjellström, 2012). 

För att skydda de personer som deltar i studier bör överväganden av etiska frågeställningar 

göras både inför och under genomförandet av arbetet. Författarna hade som målsättning att 

enbart inkludera studier som fått ett etiskt godkännande i litteraturöversikten, men efter 

noggrant övervägande inkluderades även en artikel utan etiskt godkännande. För att 

säkerställa att viktiga begrepp och teman behöll sin ursprungliga innebörd använde författarna 

sig av en digital engelsk-svensk ordbok vid översättning och tolkning av litteraturen. Vid 

analys av resultatet har författarna försökt att i största möjliga mån åsidosätta sin förförståelse 

samt förhålla sig objektiva. I och med att översikten beskriver människor och deras 

upplevelser har författarna aktivt reflekterat under hela skrivandeprocessen vid val av begrepp 

och tolkningar för att minska risken att forskningsdeltagarna objektifieras. 

 

Resultat 

Vid analysen av det insamlade datamaterialet formades två teman och tre subteman. Samtliga 

teman avser att besvara litteraturöversiktens syfte. Samtliga tio artiklar beskriver HBTQ-

personers upplevelser av bemötandet från vårdpersonal. Fem artiklar hänvisar till 

vårdpersonal i stort där flera vårdprofessioner innefattas, i tre artiklar beskrivs möten mellan 

patienter och omvårdnadspersonal vilket kan inkludera sjuksköterska, undersköterska och 

vårdbiträde. I två av artiklarna specificerar patienterna att mötet skett med olika läkare.  
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Resultatet presenteras genom följande teman med tillhörande subteman: Vårdpersonalens 

skiftande kunskaper innefattar Att vara ett uppslagsverk och Vårdpersonalens attityder och 

förhållningssätt samt temat Att komma ut eller att inte komma ut innefattar Internaliserad 

stigma. 

 

Vårdpersonalens skiftande kunskaper 

Samtliga studier belyser deltagarnas olika uppfattningar och upplevelser om vårdpersonalens 

skiftande kunskaper vad gäller HBTQ-frågor (Bjorkman & Malterud, 2009; Grigorovich, 

2015; Law, Mathai, Webster & Mylopoulos, 2015; Lindroth, 2016; Marques, Nogueira & de 

Oliveira, 2015; Rose, Ussher & Perz, 2016; Rounds, Burns McGrath & Walsh, 2013; 

Röndahl, 2009; Röndahl, Innala & Carlsson, 2006; von Vogelsang, Milton, Ericsson & 

Strömberg, 2016). Särskilt vad gäller vårdpersonalens kunskap om och skillnader kring 

könsidentitet och sexuell identitet, var något som upplevdes varierande av transpersoner (von 

Vogelsang et al., 2016). Även Lindroth (2016) fann att några deltagare beskrev att det fanns 

en brist på kunskap inom specialiserad vård för transpersoner. De deltagare som identifierade 

sig som ickebinära beskrev att det kunde utgöra ett hinder i kontakt med vården. Deltagarna 

upplevde att en ickebinär identitet snarare sågs som en politisk åsikt än en identitet. I 

Bjorkman och Malteruds (2009) studie betonade deltagarna vårdpersonalens brist på 

medicinska kunskaper om sexuellt överförbara sjukdomar mellan kvinnor som har sex med 

kvinnor och hur de blivit tillsagda att preventiva undersökningar, såsom gynekologisk 

cellprovtagning, inte varit nödvändig på grund av deras sexuella läggning. Flertalet lesbiska 

deltagare beskriver hur de som patienter uppmanats genomgå rutinundersökningar som 

exempelvis graviditetstest samt fått preventivmedel utskrivet fastän de informerat 

vårdpersonalen om sitt sexualliv (Marques et al., 2015; Röndahl et al., 2006). Andra deltagare 

delgav positiva berättelser, där vårdpersonal visat på medvetenhet kring sexualitetens olika 

konstellationer samt hade goda kunskaper om vilka frågor och medicinska procedurer som var 

relevanta i förhållande till den specifika patientens sexualitet. Rounds et al. (2013) fann att en 

grundläggande kunskap och medvetenhet om HBTQ-frågor och dess terminologi var något 

deltagarna eftertraktade hos vårdpersonal, då vårdkvaliteten ökade och var mer 

personcentrerad när denna medvetenhet fanns. Vårdpersonal som besitter kulturell känslighet 

och kompetens var ytterligare en viktig faktor som patienterna efterfrågar. Deltagarna ansåg 

att de aktivt behövde leta efter HBTQ-anpassade läkare men att det även där kunde 

uppkomma omedvetenhet, vilket var orsaken till att många undvek att söka vård. 
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Att vara ett uppslagsverk 

Känslan av att vara ett uppslagsverk och den primära informationskällan beskrivs av flera 

transpersoner, där det ständiga behovet av att informera och till viss del utbilda andra, 

däribland vårdpersonal upplevs som tröttsamt (Lindroth, 2016; von Vogelsang et al., 2016). I 

studien av von Vogelsang et al. (2016) gav flera av deltagarna exempel på tillfällen då 

vårdpersonal visat på en bristande kunskap angående ingrepp relaterade till könskorrigerande 

kirurgi, exempelvis visade vårdpersonalen ett intresse och nyfikenhet angående vissa av 

deltagarnas utseendemässiga förändringar. Detta såg deltagarna som en brist på kunskap, 

vilket förvånade dem. Vidare hade nästan alla deltagare erfarenhet av att vårdpersonalen 

tilltalade dem med fel pronomen, där de beskrev detta som en normativ syn på kön och 

könsuttryck vilket de upplevde som en brist på respekt.  

 

Vårdpersonalens attityder och förhållningssätt 

I en norsk studie av Bjorkman och Malterud (2009) beskrev ett stort antal av de lesbiska 

deltagarna hur de i vårdmöten, efter avslöjandet av sin sexuella läggning, bemötts med öppen 

nedlåtenhet eller upplevt läkare som obekväma eller fördomsfulla. En del av kvinnorna 

berättade hur psykoterapeuter uttryckligen sagt att homosexualitet är sjukligt eller att deras 

sexualitet beror på mentala problem. Medan vissa hade erfarenheter av läkare som verkade ha 

uppfattningen att en lesbisk orientering automatiskt innebär att en person är deprimerad. 

Andra deltagare beskrev hur vårdpersonalen antagit att de varit heterosexuella. Detta 

upplevdes inte nödvändigtvis som diskriminerande eller stötande utan beskrivs snarare som 

att det finns en förutfattad mening bland läkare. Ett antal deltagare vittnade om läkare som 

varit öppensinnade och accepterande inför deras sexuella läggning. Där erfarenheter visade på 

hur läkare utgjort ett stöd för patienten i olika situationer, som exempelvis i processen av att 

komma ut som lesbisk eller att inge tröst vid förlust av en anhörig. Även i studien av Röndahl 

et al. (2006) beskrev deltagare situationer där sjuksköterskor drog slutsatser om patienters 

sexualitet, exempelvis att vid samtal om boendesituation efterfrågades hennes namn vid 

förekomsten av manlig patient och tvärtom. Några deltagare beskrev att vid rättning av det 

heterosexuella antagandet stannades allting upp eller att de möttes av förvåning eller 

förvirring, andra fick frågan på nytt. Heterosexuella antaganden beskrivs även av deltagare i 

Rose et al. (2016) studie, där homo- och bisexuella mäns upplevelser av kommunikation med 

vårdpersonal i samband med behandling av prostatacancer utforskades. Deltagarna beskrev att 

den information om sexuell hälsa och funktion de fick och som fanns tillgänglig var formad 
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utefter heterosexuella mäns behov. Denna brist på individanpassad information gav upphov 

till känslan av att vara osynlig. Andra upplevde att mötet med vårdpersonalen många gånger 

ledde till ökade stressnivåer, då patienterna utöver sin cancerdiagnos även behövde 

konfronteras med heterosexuella antaganden.  

Situationer som upplevs som diskriminerande beskrevs av ett antal deltagare i studien av 

Marques et al. (2015) där läkare genom tystnad och minspel gav uttryck av att vara illa till 

mods eller blivit så nervösa i anslutning till avslöjandet av patientens sexuella identitet att 

rutinundersökningar inte utförts. Röndahl (2009) fann att deltagarnas förväntningar på 

vårdpersonalen hade mötts i majoriteten av fallen, där vårdpersonalens bemötande varit precis 

så tolerant, respektfullt eller neutralt som förväntat. En del patienter berättade om tillfällen där 

vårdpersonalen varit avståndstagande, men inte kunnat avgöra om det berott på deras 

sexualitet eller sjukdomstillstånd. von Vogelsang et al. (2016) fann att flera av deltagarna 

hade upplevt ett gott möte med vårdpersonal, där goda vårdmöten formas av vårdpersonalens 

professionella beteende vilket präglas av empati, hänsyn och förståelse i mötet med 

transpersoner. 

 

Att komma ut eller att inte komma ut 

För att få rätt vård, anpassad till deltagarnas sexuella samliv, krävdes det att de avslöjade sin 

sexuella läggning (Rose et al., 2016). Ett fåtal av deltagarna valde att undvika avslöjandet om 

sexuell läggning då några menade att det antingen inte verkade finnas något lämpligt tillfälle 

för avslöjande eller att konsultationen varit kortvarig och stressad. Medan andra avsiktligt 

valde att undvika avslöjandet då de var osäkra på hur vårdpersonalen skulle reagera, upplevde 

det som medicinskt irrelevant eller att de ansåg att det var en privatsak. Detta gav dock i de 

flesta fall upphov till ånger när det senare uppkom homo-specifika frågor. Däremot uttryckte 

många deltagare att vårdpersonalen måste ta ett större ansvar vad gäller att fråga patienten hur 

de identifierar sig själva när det kommer till sexuell läggning, för att på så vis underlätta för 

patienten att komma ut samt att det ligger på vårdpersonalens ansvar att se till att riktad 

information för homosexuella män finns tillgänglig. Ett ytterligare fåtal deltagare valde att 

delge informationen om sin sexuella läggning då de ansåg att det ingår i vårdpersonalens 

ansvar att ha professionalismen och kunskapen att ge god och personcentrerad vård. HBTQ-

personerna i studien av Rounds et al. (2013) beskrev hur de upplevde att de behövde vara 

svävande vid frågor om deras sexualitet eller könsidentitet då de har erfarit respons från 

vårdpersonal i form av grimaser, förvirring eller rodnad. Upplevelser av att känna sig negativt 
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bedömd beskrevs av deltagarna genom händelser där vårdpersonal nedvärderat patientens 

svar, uttryckt heteronormativa antaganden och stereotypa föreställningar. Röndahl (2009) 

fann att flera deltagare beskrev en osäkerhet kring att komma ut till vårdpersonal då de inte 

visste vilken reaktion de skulle mötas av. Osäkerheten upplevdes påverka relationen mellan 

vårdpersonal och patient negativt och ansågs ofta leda till missförstånd. 

I Law et al. (2015) studie där homosexuella, bisexuella och queerpersoners upplevelser av 

att komma ut till sin husläkare undersöktes fann de tre övergripande teman. Ena temat berörde 

att avslöjandet av sexuell orientering var en komplicerad och utmanande process där 

deltagarna beskrev hur en långvarig relation med sin husläkare försvårar avslöjandet då 

relationen upplevs som likvärdig den till en familjemedlem eller nära vän. Det andra temat 

lyfte fram att en stabil vårdrelation kan underlätta för patienten att komma ut och att 

relationen bygger på ett samspel mellan vårdpersonal och patient. Deltagarna beskrev också 

vikten av att husläkaren kan se patienten som en helhet med ett socialt sammanhang vilket 

fordrar professionalism, medkänsla och patientcentrering. På så vis kan husläkaren främja en 

god vårdrelation som bygger på förtroende. I det tredje temat belystes hur deltagarna upplever 

att vården marginaliserar sexuella minoriteter och att den präglas av heteronormativitet. 

Deltagarna ansåg att ett heteronormativt språkbruk hindrade utvecklingen av en god 

vårdrelation och begränsade möjligheterna för diskussion kring sexuell hälsa. 

I Bjorkman och Malteruds (2009) studie beskrev många deltagare att de känt sig tvungna 

att avslöja sin sexuella identitet, speciellt i gynekologiska sammanhang då deltagarna behövt 

förklara varför de valt att inte använda preventivmedel fastän de är sexuellt aktiva.  

Några av deltagarna i studien av Marques et al. (2015) hade ett öppet perspektiv på 

avslöjandet av deras sexuella identitet, de beskrev att de bett sina läkare att dokumentera deras 

sexuella läggning så att andra läkare med tillgång till deras journal inte skulle behöva ställa 

samma frågor. De ansåg att det var nödvändigt att tala om så att läkaren kunde anpassa 

informationen. 

 

Internaliserad stigma 

Law et al. (2015) fann att tidigare erfarenheter av vårdmöten var av betydelse och påverkade 

vilken nivå av acceptans som deltagarna förväntade sig från deras husläkare. Tidigare 

negativa upplevelser ledde ofta till att deltagarna undvek eller sköt upp att söka vård på grund 

av rädsla (Lindroth, 2016). Några deltagare valde att inte avslöja sin sexuella orientering för 

vårdpersonalen på grund av en rädsla för att få negativa reaktioner eller att bli avvisade 

(Marques et al., 2015; Rose et al., 2016). Några patienter beskrev att de var osäkra på 
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huruvida vårdpersonalen undvek dem för att de var homosexuella, andra trodde att det 

berodde på vårdpersonalens interna osäkerhet i att hantera ett okänt fenomen (Röndahl, 2009). 

I Rounds et al. (2013) studie förklarar deltagarna att internaliserad heterosexism och 

homofobi är ett hinder för att patienter ska höja rösten. Detta fann även Grigorovich (2015) i 

sin studie, att deltagarna upplevde reaktioner från vårdpersonal som bidrog till en känsla av 

isolering och att bli tystad. Däremot uttryckte flertalet deltagare en tacksamhet för att de hade 

vårdare med accepterande och stödjande reaktioner. 

 

Diskussion 

Litteraturöversiktens diskussion är indelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen reflekterar och diskuterar författarna styrkor respektive svagheter kring 

metoden för examensarbetet. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån Travelbees 

teori om mellanmänskliga relationer. Resultatet diskuteras även i relation till 

litteraturöversiktens bakgrund och syfte samt till annan vetenskaplig litteratur. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som författarna använt grundar sig på den modell för litteraturöversikt som beskrivs 

av Friberg (2012). Den valda metoden ansågs av författarna som lämplig i förhållandet till 

syftet då personers upplevelser skulle beskrivas. Genom att studera och bearbeta vetenskaplig 

litteratur inom problemområdet kunde en övergriplig bild skapas samt likheter och skillnader 

skönjas. De tio kvalitativa vetenskapliga artiklarna som användes i litteraturöversikten 

speglade fenomenet vilket författarna hade som syfte att beskriva och antalet valda artiklar 

anses rimligt för det beskrivande perspektivet. Författarna fann en hel del litteratur som 

berörde HBTQ-personer i allmänhet, däremot något sparsamt urval när det kom till just 

upplevelser av bemötande från vårdpersonal, särskilt vad gällde trans- och queerpersoner. Ur 

detta perspektiv gjordes ett övervägande kring att begränsa syftet till homo- och bisexuella 

personer. Efter noggrann reflektion och diskussion författarna emellan, valdes HBTQ att 

behållas i sin helhet för att inte exkludera och marginalisera trans- och queerpersoner 

ytterligare.  

Då lagar och strategier ständigt utvecklas med syfte att förbättra livsvillkoren och för att 

skapa ett samhälle som är mer inkluderande för bland annat minoritetsgrupper som sexuella 

minoriteter, övervägde författarna att begränsa sökningarna till ett kort årsspann på fem år. 

Detta eftersom författarna strävade efter att ge en så aktuell och rättvis bild av dagens 
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samhälle och kunskapsläge som möjligt. Konsekvensen av denna begränsning ledde till att 

urvalet av artiklar med studier genomförda i Sverige inte blev tillräckligt, varför författarna 

valde att utöka spannet för publikationsdatum till åren 2006-2017. Detta kan ses som en 

svaghet för examensarbetet, då nya lagar trätt i kraft innan ett antal studier genomfördes. 

Trots denna utökning var utbudet av studier i Sverige fortfarande skralt, varför ytterligare en 

breddning av sökningen gjordes, genom att inkludera andra världsdelar. Författarna är dock 

medvetna om att kulturella skillnader existerar och att dessa kan ha influerat resultatet. För att 

i största möjliga mån behålla någon form av överförbarhet valde författarna att endast 

inkludera studier utförda i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland i resultatet. 

Vid informationssökning i databasen Cinahl Complete användes Cinahl Headings i den 

utsträckning det var möjligt, ett antal ord vilka inte fanns som Cinahl Headings söktes istället 

på som nyckelord. Material eftersöktes genom användandet av sökorden vilka kombinerades 

på olika vis för att dels säkra att eventuell relevant data inte gick mistes om och dels för att få 

fram litteratur som besvarade examensarbetets syfte. För att av samma anledning inte missa 

studier av relevans, användes samma sökord på samma sätt även i PubMed. Sökningarna i 

PubMed genererade inga nya resultatartiklar av relevans utöver de som sökts fram i Cinahl 

Complete och framgår därför inte i sökmatrisen. Efter granskning av insamlat material ansåg 

författarna att litteratur som berörde queerpersoners upplevelser var något smalt. Då sökordet 

queer i sin helhet varken fanns som MeSH-term eller Cinahl Heading inkluderade tidigare 

sökningar hela begreppet HBTQ. Därför gjordes ytterligare sökningar med ordet queer som 

nyckelord, där sökning först gjordes i PubMed där funna resultatartiklar presenteras i 

sökmatrisen, se Bilaga 1, och sedan i Cinahl Complete vilket inte resulterade i nya artiklar. 

För urval av resultatartiklar sovrade författarna det insamlade materialet utefter den 

process beskriven av Friberg (2012) och Östlundh (2012). Där artiklarnas titlar utgjorde första 

gallringen, nästa del bestod av att avgöra artiklarnas relevans utifrån deras abstracts för att 

sedan läsa utvalda artiklar i sin helhet. Tack vare denna process gick urvalet av artiklar lätt. 

Författarna identifierade sedan beståndsdelar i artiklarna vilka sedan jämfördes författarna 

emellan. Genom att författarna enskilt analyserat för att sedan jämföra resultatet har både 

arbetsprocessen som slutresultatet gynnats, då olika perspektiv ibland uppstått vilket lett till 

en vidare förståelse av innehållet. Urvalet bestod av etiskt godkända artiklar med undantag av 

en, vilket kan ses som en svaghet i arbetet. Vid undersökning av tidskriftens hemsida fann 

författarna inget krav på etiskt godkännande specificerat. Då tidskriften där studien av 

Marques et al. (2015) är publicerad syftar till att främja kvinnors hälsa internationellt, samt att 
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deltagarna i studien var själv-identifierade lesbiska kvinnor, beslöt författarna efter noggrann 

reflektion att till litteraturöversikten inkludera artikeln. 

Eftersom det beskrivna fenomenet berörde människors upplevelser var det inte alltid 

självklart hur resultatets innehåll skulle tematiseras. Att författarna skrev upp de olika 

beståndsdelarna på en whiteboardtavla gjorde att ett helikopterperspektiv skapades. Detta 

underlättade sorteringen av innehållet och ledde slutligen till utmynnande av teman och 

subteman. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva HBTQ-personers upplevelser kring 

bemötandet från vårdpersonal. Resultatet visade på vikten av ett öppet förhållningssätt och 

förmågan att vara medveten om sin förförståelse och rådande normer. Detta för att främja en 

jämlik vård där alla människor oavsett hur de identifierar sig eller väljer att uttrycka sig ska 

känna sig trygga och välkomna. I resultatet urskildes både positiva och negativa upplevelser 

av bemötandet från vårdpersonal, där de negativa upplevelserna var dominerande och kunde 

särskilt härröras ur två fenomen, vilka är Diskriminering till följd av avslöjandet av sexuell 

identitet och Heteronormativitet till följd av samhälleliga strukturer. 

 

Diskriminering till följd av avslöjandet av sexuell identitet 

I resultatet blir det tydligt att många patienter som väljer att avslöja sin sexuella identitet blir 

diskriminerade på både fysisk och psykisk nivå i form av patologiserande attityder, 

nedlåtande kommentarer och hårdhänt omhändertagande. Diskriminering visar sig även ske 

både medvetet och omedvetet i vården. I ett försök att ge jämlik vård och förhålla sig neutralt 

tillämpar vårdpersonalen samma vård för alla, vilket utifrån lagen om diskriminering kan leda 

till att vissa patienter indirekt diskrimineras (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 1, 4 

§). Lesbiska och bisexuella kvinnor som uppgett att de antingen lever i samkönade relationer 

eller enbart har sexuella relationer med andra kvinnor vittnar om hur de fått genomföra 

graviditetstest med hänvisning till rutiner och riktlinjer. Bristfällig kompetens om HBTQ-

frågor hos vårdpersonalen inom vården upplevdes i sin tur som diskriminerande av patienter. 

Samtidigt beskrivs det av deltagare att det finns ett krav på att avslöja sin sexuella identitet för 

att få tillgång till personcentrerad vård, som sedan ofta resulterar i att patienter blir 

diskriminerade på grund av denna sexuella identitet, vilket författarna anser är oacceptabelt i 

en vård som enligt lag bör vara jämlik och där vårdpersonalen förväntas vara professionell. 
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Dessa förväntningar på vårdpersonalen finns hos både enskilda patienter och i samhället i 

stort. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Rätten till värdighet och att bli bemött med 

respekt är en central del i denna etiska kod och att omvårdnad ska ges oavsett kön eller 

sexuell läggning vilket då HBTQ-personer är ett tydligt exempel på. Sjuksköterskan ska 

uppvisa professionalitet i form av respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 

integritet. Sjuksköterskan ska även verka för jämlikhet och social rättvisa i fråga om tillgång 

till hälso- och sjukvård. Trots detta tyder forskningen på att HBTQ-personer söker vård i 

mindre utsträckning, fastän personer i denna minoritetsgrupp har ett större vårdbehov i 

jämförelse med den övriga befolkningen (Munson & Cook, 2016). Att patienter inte förväntar 

sig en vård av god kvalitet visar även på en aspekt av hur minoritetsstress påverkar HBTQ-

personer. Lick, Durso och Johnson (2013) visar i sin studie på en växande mängd forskning 

som tyder på att homo- och bisexuella personers fysiska och psykiska hälsoproblem har ett 

samband med deras erfarenheter av minoritetsstress. Långvarig stress till följd av 

diskriminering under livet kan i slutändan bli svårhanterlig och äventyra dessa individers 

välbefinnande. Detta kan ses som en förklaring till att många HBTQ-personer i resultatet har 

valt att inte avslöja sin sexuella identitet i mötet med vårdpersonal.  

Joyce Travelbee beskriver i sin mellanmänskliga omvårdnadsteori att för att kunna ta sig 

förbi det första mötet krävs det av vårdpersonalen en medvetenhet om sina förförståelser för 

att sedan kunna se det unika i varje patient (Kirkevold, 2000). Genom ett terapeutiskt 

användande av sig själv kan sjuksköterskan lindra känslor av lidande och isolering hos 

patienten samt främja framväxt av den unika identiteten. Travelbee hävdar att detta är en 

förutsättning för att en god vårdrelation ska kunna uppstå samt för att patienter ska få en 

lämplig vård. Men något att ha i åtanke är att Travelbee även poängterar människans unikhet. 

Vilket även innebär att sjuksköterskan, eller vårdpersonalen i detta fall, inte bara är sin roll 

utan även en människa och därmed inte fläckfri. Detta betyder att även patienten behöver 

kunna se det mänskliga i vårdpersonalen då det i denna relation kräver att ett utbyte sker där 

båda parternas behov tillgodoses. Med detta sagt innebär det dock att en fortlöpande 

diskussion, självrannsakan och reflektion av egna fördomar och attityder hos vårdpersonalen 

behövs för att undvika att negativa attityder slår rot. 
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Heteronormativitet till följd av samhälleliga strukturer 

Resultatet visar på hur den stigmatisering och marginalisering som minoritetsgrupper 

upplever och utsätts för i samhället även förekommer inom hälso- och sjukvården då mötet 

med vården ofta präglas av heteronormativitet. Denna heteronormativitet uttrycks i såväl 

verbal som icke-verbal kommunikation och anses härröras ur vårdpersonalens bristande 

kunskaper och medvetenhet om HBTQ-frågor samt ur strukturella och organisatoriska 

utformningar. Davis-Delano och Morgan (2016) beskriver hur denna heteronormativitet 

baseras på samhällets kollektiva människouppfattning, där antaganden om människors 

sexuella identitet dras utifrån stereotypa föreställningar om kön och könsuttryck. Travelbee 

(1971) menar att det första intrycket av den andre i mötet mellan människor präglas av en 

förförståelse, vilket kan förstås som att människor drar slutsatser om andra personer baserat 

på hur de klär sig, rör sig eller beter sig. När en persons identitet och sätt att uttrycka sig inte 

faller inom ramen för den heterosexuella normen kan sådana antaganden härledas till 

internaliserad stigma, vilket i sin tur kan påverka en persons beslut att delge sin sexuella 

identitet (Davis-Delano & Morgan, 2016). Vidare framgår det av resultatet att när patienterna 

delgav sin sexuella identitet till vårdpersonalen upplevde de en bättre och mer 

personcentrerad vård. För att skapa en vårdrelation präglad av öppenhet, där patienten är mer 

benägen att avslöja sin sexuella läggning, förutsätter det att sjuksköterskan har medvetenheten 

om sina förförståelser och kan se den unika identiteten (Travelbee, 1971).  

Beteenden som patienter tillskrev vårdpersonalen var präglade av osäkerhet och 

avståndstagande. Dorsen och Van Devanter (2016) som genom intervjuer utforskat 

sjuksköterskors tankar och attityder kring omvårdnad av homo- och bisexuella patienter, fann 

att denna osäkerhet ofta bottnar i en okunskap om olika kärleksrelationer och 

familjekonstellationer samt om vilka specifika vårdbehov som finns hos sexuella minoriteter 

såsom HBTQ-personer. Ytterligare beskrevs en osäkerhet kring relevansen av sexuell 

orientering i relation till vårdandet. Fastän samhället på flera plan utvecklats och arbetar för 

att synliggöra och ta vara på HBTQ-personers intressen, genom såväl lagstiftning som 

organisationer, marginaliseras oftast denna grupp inom hälso- och sjukvården. Dysart-Gale 

(2010) poängterar betydelsen av sjuksköterskans roll i hälso- och sjukvården som en 

inkörsport i det kliniska mötet och hur viktigt det är att redan här etablera en vårdande 

relation. Detta genom att se HBTQ-personer som individer och inte enbart som patienter med 

sviktande hälsa eller i ett socialt underläge. Sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta för att 

främja hälsa och välbefinnande hos såväl individer som i samhället samt att verka för social 

rättvisa inom hälso- och sjukvården. 
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Röndahl (2011) fann att sjuksköterskestudenter i Sverige ofta upplever att de saknar 

utbildning rörande HBTQ-frågor och dess terminologi i universitetens och högskolornas 

läroplaner. När det väl diskuteras är det i samband med och uppkomst av könssjukdom eller 

blodsmitta, såsom HIV, AIDS och Hepatit C. Flera sjuksköterskestudenter ansåg att 

utbildningen genomsyras av att alla människor ska behandlas jämlikt men att det samtidigt 

uttrycks en heteronormativitet i såväl gruppuppgifter som föreläsningar. Att begrepp som 

normal tas upp och diskuteras, exempelvis i relation till hur familjer är uppbyggda där 

kärnfamiljen var ett exempel, upplevs som uteslutande och marginaliserande. Kombinationen 

jämlik vård och heteronormativitet är paradoxal och går inte hand i hand med hur författarna 

anser att vården bör vara utformad i ett samhälle som enligt lag ska bygga på lika rättigheter. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vikten av att involvera och göra patienter 

delaktiga i vårdande processer. Där vi som vårdpersonal ansvarar för att se hela den unika 

personen i sitt lidande framför oss och i detta försöka utifrån patientens hälsosammanhang 

stödja och vägleda patienten att finna mening och betydelse i sitt liv samt från dennes 

erfarenheter. För att på så vis främja, bevara och stärka hälsa som i sin tur kan ligga till grund 

för välbefinnande och ett gott liv (Dahlberg & Segesten, 2010; Travelbee, 1971). 

 

Kliniska implikationer 

Genom små förändringar i utformningen av hälso- och sjukvårdens lokaler och språkbruk kan 

en inkluderande vårdmiljö skapas. Exempel på dessa kan vara könsneutrala symboler såsom 

att det står toalett istället för symboler för man och kvinna eller att utbudet av 

informationsbroschyrer representerar olika relations- och familjeformer istället för broschyrer 

med bilder som speglar den stereotypa kärnfamiljen. Vad gäller kommunikation inom vården 

kan inskrivningsformulär göras mer inkluderande vad gäller patientens kön, pronomen och 

civilstånd. 

Baserat på den vetenskapliga litteraturen som författarna bearbetat kan en avsaknad av 

kulturell kompetens och medvetenhet om sexuella minoriteter, såsom HBTQ-personer samt 

kring deras specifika vårdbehov, identifieras bland vårdpersonal. För att öka den kunskapen 

och medvetenheten om kulturella och subkulturella olikheter, där bland annat sexuella 

minoriteter ingår, behövs fortbildning för verksam vårdpersonal. Ett sätt skulle kunna vara att 

införa fortbildning på arbetsplatsen kring dessa frågor samt införande av kontinuerlig 

reflektion genom gruppdiskussioner medarbetare emellan. Vårdpersonalen behöver också 

informeras om den heteronormativitet som präglar vården samt de konsekvenser som den 
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medför. Vårdpersonalen bör ha för vana att alltid använda ett könsneutralt språkbruk och att 

bemöta patienter med ett öppet sinne gällande frågan om sexuell identitet. Det fordras även att 

vårdpersonalen är lyhörd och uppmärksam för innebörden och sårbarheten i att avslöja sin 

sexuella identitet. 

Ett ytterligare tillvägagångssätt för att höja HBTQ-kompetensen inom vården kan vara att 

vårdenheter genomgår en utbildning för att få en HBTQ-certifiering vilket flertalet 

vårdenheter i Sverige idag innehar. Målsättningen för HBTQ-certifieringen är att dels utöka 

kunskapen om HBTQ och rådande normer samt vilka konsekvenser dessa medför för HBTQ-

personers hälsa och livsvillkor (RFSL, 2016). Men även för att utifrån ett HBTQ-perspektiv 

skapa en välkomnande vårdkultur med ett öppet och inkluderande bemötande. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

För att kunna möjliggöra goda förutsättningar för HBTQ-personer samt deras upplevelser av 

bemötande från vårdpersonal kan vidare forskning på ämnet vara nödvändig för att observera 

den stigmatisering och diskriminering som denna minoritetsgrupp görs till föremål för i 

dagens samhälle och hälso- och sjukvård. Mer forskning bör göras för att ta reda på i vilken 

utsträckning ämnen såsom olika kulturer och subkulturer tas upp i grund- och 

specialistutbildningar för de olika vårdprofessionerna samt ytterligare om på vilket sätt 

studenter och yrkesverksamma anser att dessa ämnen kan inkluderas i utbildningen. För att på 

så sätt introducera blivande vårdpersonal till ämnet för att bidra till ökad medvetenheten och 

till den kulturella känsligheten. 

Vid inhämtning av vetenskaplig litteratur fann författarna få genomförda studier vilka 

utforskade queerpersoners upplevelser av bemötandet från vårdpersonal. De artiklar 

författarna fann vilka berörde personer som identifierar sig som queer och deras upplevelser 

av mötet med vården, inkluderade även upplevelser beskrivna av personer som identifierar sig 

som homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Författarna anser att utbudet 

av forskning gällande queerpersoner och deras upplevelser av bemötande från vårdpersonal är 

skralt, varför vidare forskning vore nödvändig. 

 

Slutsats 

HBTQ-personer är en utsatt grupp i samhället. Trots denna samlingsbeteckning för sexuella 

minoriteter är dessa människor en heterogen grupp som alla är enskilda individer med olika 

egenskaper och egna upplevelser. Däremot kan gemensamma komponenter urskiljas. Till 
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följd av den heteronorm som råder i samhället utsätts dessa personer för diskriminering även 

inom hälso- och sjukvården vilken bör vara en trygg plattform för hela befolkningen. 

Diskriminering har utifrån resultatet visat sig vara en stor anledning till den internaliserade 

stigma som HBTQ-personer lever med, vilken i förlängningen kan ligga till grund för psykisk 

ohälsa hos denna population. Ökad kunskap om HBTQ är nödvändig för att kunna ge en 

personcentrerad och respektfull vård. Genom att i utbildningen för vårdpersonal inkludera 

grundläggande kunskap om sårbarheten hos minoritetsgrupper såsom HBTQ-personer samt 

om den minoritetsstress som de ofta upplever till följd av den stigmatisering de utsätts för, 

öka medvetenheten hos blivande vårdpersonal för att på så vis bidra till en kulturell känslighet 

och kompetens i omhändertagandet av denna mångfaldiga befolkning. Detta är något som är 

av särskild vikt för sjuksköterskor som har det yttersta omvårdnadsansvaret och vilka som 

utifrån Travelbees teori är de som med sin kompetens kan lindra lidande och gynna 

framväxten av patientens identitet.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 
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Care. 
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Analys: Analyserad med systematisk 
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heteronormativa teorier för att nå 

ytterligare förståelse.  

Tre aspekter på vårdpersonalens förmågor 

presenteras medvetenhet, attityd och medicinsk 

kunskap. Deltagare uppgav att många 

vårdgivare tog för givet att de hade en 

heterosexuell läggning, andra kände sig tvungna 

att ”komma ut”. Även positiva berättelser 

angående bemötanden framkom, då patienter 

känt sig bekväma och sedda. Medan andra 

upplevde att vårdare visade en negativ 

inställning till homosexualitet. 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat på 

både positiva och negativa upplevelser 

angående bemötande av vårdpersonal. 

Grigorovich, 

A. 

Negotiating 

sexuality in 

home care 

settings: Older 

lesbians and 

bisexual 

women’s 

experiences 

2015, Kanada, 

Culture, Health 

& Sexuality. 

1. Att undersöka effekten 

av nyliberala 

hemsjukvårdsreformer 

och befintlig vårdpolitik 
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till vård. 
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Datainsamling: Semistrukturella 

intervjuer. 

Analys: Intervjuerna ljudinspelades, 

transkriberades och kodades sedan efter 

teman. En andra analys gjordes genom 

att jämföra data med tidigare litteratur 

för att utveckla en mer fullständig 

definition av framkomna teman. 

Fyra teman framkom; (1) beslutet att komma ut, 

(2) negativa reaktioner till avslöjandet, (3) 

stödjande reaktioner och tacksamhet och (4) 

upprätthålla vaksamhet. Utav de som uppgett 

sin sexuella läggning beskrev en del att de 

upplevt situationer där vårdgivare subtilt visat 

någon form av heterosexism eller fördom. 

Medan andra deltagare beskrev situationer där 

deras vårdgivare varit accepterande, öppna och 

uttryckt en viss nyfikenhet 

Law, M., 

Mathai, A., 

Exploring 

lesbian, gay, 

2015, Kanada, 

BMC Family 

Att förstå HBQ-

patienters upplevelser av 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 12 intervjuer, 18 år eller äldre, 

Tre teman presenteras i studien avslöjandet av 

sexuell identitet till sin husläkare är en komplex 
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Veinot, P., 

Webster, F., 

& 

Mylopoulos, 

M. 

bisexual, and 

queer (LGBQ) 

people’s 

experiences with 

disclosure of 

sexual identity 

to primary care 

physicians: A 

qualitative 

study. 

Practice. deras erfarenheter i 

relation till att uppge sin 

sexuella identitet till sin 

husläkare.  

självidentifierade som HBQ-personer 

(6=kvinnor och 6=män) och erfarenhet 

av vården de senaste fem åren. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

Analys: Ljudinspelade, transkriberade 

och kodade till teman. 

och utmanande process likvärdig till 

avslöjandet för familj och vänner; husläkare 

kan genom ett stabilt terapeutiskt förhållande 

mildra svårigheten för patienter att avslöja sin 

sexuella identitet och det målmedvetna 

erkännandet av husläkarna av det dominerande 

heteronormativa värdesystemet var nyckeln till 

att etablera ett starkt terapeutiskt förhållande. 

Flera deltagare belyste frustration över att antas 

för heterosexuella och ansåg att det hade 

underlättat om vårdarna istället hade frågat 

angående deras sexuella orientering. 

Lindroth, M ‘Competent 

persons who can 

treat you with 

competence, as 

simple as that’: 

An interview 

study with 

transgender 

people on their 

experiences of 

meeting health 

care 

professionals. 

2016, Sverige, 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Att beskriva hur 

transpersoner upplever 

möten med vårdpersonal 

inom sexuell hälsa. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 20 personer, 18-74 år, 

självidentiferade som transperson (=15) 

eller ickebinär (=5).   

Datainsamling: Berättande intervjuer i 

valfri kontext (=möte, telefon, skype, 

skrift) 

Analys: Konstruktivistisk grundad teori 

användes, där tillvägagångssättet var 

induktivt, systematiskt och jämförande 

för att konkretisera och teoretisera teman 

där nyanserade beskrivningar blev 

slutresultatet istället för generaliserad 

kunskap. För att stärka fynden hölls ett 

forskningsseminarium där deltagare kom 

med tips på hur resultaten kunde 

förtydligas. 

En del positiva upplevelser uppgavs men de 

negativa upplevelserna tillhörde majoriteten av 

erfarenheterna med vården, där resultaten 

delades in i tre teman fjärmande (estrangement), 

förväntningar (expectations) och avhysning 

(eviction). Teman är kopplade till deltagarnas 

beskrivningar om okunskap och normativa 

förväntningar bland vårdpersonal samt brist på 

tillgång till hälsofrämjande vård. 

Marques, A. 

M., Nogueira, 

C., & de 

Oliveira J. M. 

Lesbians on 

medical 

encounters: 

Tales of 

heteronormativit

y, deception, 

and 

expectations.  

2015, Portugal, 

Health Care for 

Women 

International. 

Att belysa lesbiska 

kvinnors erfarenheter av 

möten med vården. 

Metod: Kvalitativ. 
Urval: 30 lesbiska kvinnor, 21-63 år,  
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 
Analys: Ljudinspelade, transkriberade 

och kodade till teman. 

Följande teman framkom svårigheter kring att 

uppge sexuell läggning i vårdmöten; läkares 

tendenser att uttrycka heteronormativitet och 

deltagarnas åsikter kring lämplig medicinsk 

praxis. Främst negativa men även några positiva 

upplevelser framkom. 

Rose, D., 

Ussher, J. M., 

Let’s talk about 

gay sex: Gay 

2016, 

Australien/USA

Att undersöka homo- och 

bisexuella mäns 

Metod: Kvalitativ.  

Urval: 46 homo- och bisexuella män 

Fyra teman, varav tre är relevanta för 

översiktens syfte, med tillhörande sex subteman 
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& Perz, J. and bisexual 

men’s sexual 

communication 

with healthcare 

professionals 

after prostate 

cancer. 

/UK/Nya 

Zeeland, 

European 

Journal of 

Cancer Care. 

erfarenheter/upplevelser 

av kommunikation med 

vårdpersonal efter debut 

av prostatacancer.  

samt 7 manliga partners.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Intervjuerna ljudinspelades, 

transkriberades och datan kodades. Den 

kodade datan lästes igenom av 

författarna tills likheter och skillnader 

framkom för att sedan ordnas till teman. 

framkom. Vårdpersonalen antar 

heterosexualitet; Navigering av avslöjandet av 

sexuell läggning (en undvikande ställning; en 

tvekande ställning och en rättfram ställning) 

och Vårdpersonalens reaktioner till avslöjandet 

och efterfrågan av homo-specifik sexuell 

information (avvisande; brist på kunskap eller 

intresse samt bekräftande och intresse). Flera 

deltagare beskrev att informationen inte var 

anpassade efter deras sexuella läggning och 

behov. Många uttryckte att ansvaret för att 

anpassa informationen, genom att efterfråga 

sexuell läggning, låg på vårdpersonalen. Ett 

flertal deltagare tog upp tillfällen där 

vårdpersonalen haft ett positivt och öppet 

bemötande och anpassat informationen utefter 

individuella behov. 

Rounds, K. E., 

Burns 

McGrath, B., 

& Walsh, E. 

Perspectives on 

provider 

behaviors: A 

qualitative study 

of sexual and 

gender 

minorities 

regarding 

quality of care. 

2013, USA, 

Contemporary 

Nurse. 

Att utforska HBTQ-

personers uppfattningar 

beträffande vårdgivares 

beteenden som antingen 

förbättrar eller hämmar 

vårdkvalitén.  

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 11 deltagare, över 18 års ålder, 

självidentifierade HBTQ-personer 

(4=lesbiska, 4=queer, 2=homosexuella 

män och 1=bisexuell kvinna). Samtliga 

hade erfarenhet av vården de senaste fem 

åren samt har direkt uppgett sin sexuella 

läggning till vårdgivaren. 

Datainsamling: Fokusgrupper. 

Analys: Ljudinspelades, transkriberades 

och analyserades till kvalitativa teman. 

Följande kategorier formades kunskap, 

kommunikation och social förmåga 

(interpersonal skills), utmaningar, skillnader 

(disparities) och unikhet. Där (1) kunskap och 

(2) kommunikation och social förmåga framkom 

utifrån vårdgivarens beteende och huruvida de 

var stödjande eller utgjorde en barriär för god 

vård.  

Röndahl, G. Lesbians’ and 

gay men’s 

narratives about 

attitudes in 

nursing. 

2009, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

Att beskriva 

upplevelserna hos 

homosexuella patienter 

och deras partners 

angående attityder inom 

omvårdnad/vården. 

 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 27 deltagare, 23-75 år, 

självidentifierade homosexuella kvinnor 

(=17) och män (=10) och har erfarenhet, 

som patient eller partner, av vården 

under de senaste fem åren. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Fenomenologisk analysmetod. 

Intervjuerna ljudinspelades, 

transkriberades och delades sedan in i 

Resultatet presenteras som beskrivande 

sammanfattningar av deltagarnas berättelser i 

kombination med citat från intervjudata. De 

olika kategorier som presenteras är Patienters 

upplevelser av sjuksköterskors attityder 

(Patients’ experiences of attitudes in nursing), 

med subkategorier Patologisk inställning 

(Pathological approach) och Invandrade 

religioner (Immigranted religions). Deltagarna 

beskrev att majoriteten av vårdpersonalen var 

precis så respektfulla, toleranta och neutrala 
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kategorier.  som förväntat. En del upplevde personalen som 

distanserad, undvikande och osäkra i sitt 

beteende. Vissa vårdare visade en negativ 

inställning till homosexualitet. 

Röndahl, G., 

Innala, S., & 

Carlsson, M. 

Heterosexual 

assumptions in 

verbal and non-

verbal 

communication 

in nursing. 

2006, Sverige, 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Att beskriva 

homosexuella kvinnor 

och mäns åsikter om 

deras erfarenheter, som 

patienter och partners, av 

omvårdnad samt vad de 

anser är viktigt att 

kommunicera kring 

homosexualitet och 

omvårdnad. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 27 deltagare, självidentifierade 

homosexuella kvinnor (=17) och män 

(=10) och har erfarenhet, som patient 

eller partner, av vården under de senaste 

fem åren. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor. 

Analys: Fenomenologisk analysmetod. 

Intervjuerna ljudinspelades, 

transkriberades och lästes igenom ett 

flertal gånger för att sedan delas in i 

teman innan innehållet sammanfattades. 

Resultatet presenteras under respektive tema 

med beskrivande sammanfattningar i 

kombination med citat från intervjudata. 

Följande teman framkom Heteronormativitet, 

singel och äldre och kunskap. Där deltagarna 

beskrev att heteronormativiteten och bristen på 

kunskap skapar en osäkerhet vilket kan leda till 

bristfällig kommunikation och vård. 
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Att beskriva 

transsexuella personers 

upplevelser av möten 

med vårdpersonal under 

den könskorrigerande 

processen. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 6 deltagare, (=3 FtM, 3 MtF). 20-

36 år. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Beskrivande (design). 

Intervjuerna ljudinspelades, 

transkriberades och delades sedan in i 

kategorier. 

Tre kategorier och 15 subkategorier 

identifierades. Det goda mötet (The good 

encounter); Vårdpersonalens attityder och 

omvårdnad (Healthcare professionals’ attitudes 

and caregiving); och Upplevelser av sårbarhet 

(Perceptions of vulnerability). Deltagarna 

upplevde både positiva och negativa möten. 

 

 


