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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Vården idag präglas av ett heteronormativt och heterosexistiskt förhållningssätt. 

Historiskt har kvinnlig sexualitet ofta varit tabubelagt, och många inom   

vården upplever svårigheter med att bemöta patienter med en annan läggning 

än den heterosexuella.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva homosexuella och bisexuella kvinnors upplevelse av  

mötet med vården. 

 

Metod: En litteraturöversikt där tio artiklar rörande ämnet homo- och bisexuella  

kvinnor och kommunikation i en vårdkontext valts ut och analyserats enligt 

Fribergs (2010) metod för litteraturstudie. Den teoretiska referensramen för  

arbetet är Travelbees teori om mellanmänskliga relationer. 

 

Resultat: Fem faktorer som påverkar homo- och bisexuella kvinnors upplevelse av  

mötet med vården fanns:  Vårdpersonalens förhållningssätt, Vårdpersonalens 

attityder, Vårdpersonalens utbildning och kunskapsnivå, Faktorer av betydelse 

för hbt-personens beslut att komma ut och Faktorer som inverkar på 

kommunikationen. 

Diskussion: I dagsläget kommer nyutexaminerad vårdpersonal ut med bristfällig kunskap i 

frågor som rör hbt-personer. En större vikt skulle behöva läggas vid utbildning och 

fortbildning och det är viktigt att stävja negativa attityder som annars tenderar  

att spridas från generation till generation. Vidare ingår det i sjuksköterskans 

kompetensområde att kritiskt granska sig själv och arbeta utifrån ett etiskt 

förhållningssätt; en nödvändighet för att se hela människan. 

Nyckelord: Bisexuell, hbt, homosexuell, kommunikation, lesbisk, patient, sjuksköterska,   

vårdrelation 



 

Abstract 
 

Background: Present healthcare is characterized by a heteronormative and heterosexist  

approach from the caregivers and the care giving unit’s point of view.  

Historically, female sexuality has often been considered taboo, and many 

healthcare professionals experience difficulties in addressing and responding to the 

needs of patients with a different sexual orientation than the heterosexual. 

 

Aim: The aim of this study is to describe lesbian and bisexual women’s experience 

 of encounter with healthcare.  

 

Method: Ten articles regarding lesbian and bisexual women and communication in a 

medical context were selected and analysed according to Friberg’s (2010)  

method of literature review. The theoretical framework for the review is based 

on Travelbee’s theory regarding interpersonal relationships. 

 

Result: Five factors that affect lesbian and bisexual women’s expereience of encounter 

with healthcare were identified: Nursing staff’s approach, Nursing staff’s  

attitudes, Nursing staff’s education level, Factors important to the GLBT  

persons desition of disclosure and Factors that affect communication.  

 

Discussion: In the current situation newly graduated health professionals start their careers 

with inadequate knowledge of issues related to LGBT patients.  

A greater emphasis is needed in areas of education and it is important to  

suppress negative attitudes that would otherwise tend to spread from  

generation to generation. It is also a part of the nurses area of competence to 

critically review one self and base ones work in an ethical attitude, something  

that is essential in order to see the whole person. 

 

Keywords: Bisexual, communication,  GLBT, homosexual, lesbian,  nurse,  nursing 

relationship, patient 
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1. Inledning 

I vården idag möter vårdpersonal människor med olika bakgrund och olika preferenser såväl 

politiskt som socialt eller sexuellt. I många fall är patienternas preferenser av en privat natur 

som aldrig inverkar på vårdrelationen eftersom de aldrig lyfts i dagens ljus. Blivande 

sjuksköterskor är skolade i att inte ha några synpunkter på patienters åsikter och ventilerar 

heller inte sina egna.  

Men det finns undantag. Ett område där vi inom vården, medvetet eller omedvetet, ofta 

förmedlar en föreställning om det normala eller det korrekta är när vi förutsätter att alla 

människor lever i ett heteronormativt förhållande. I inskrivningssamtal ställs ofta frågan om 

patienten är gift, tätt följd av en fråga om exempelvis telefonnumret till hustrun om patienten 

är en man, trots att det lika gärna skulle kunna vara en make som den manliga patienten har. 

Författarna har under deras praktikperiod sett svårigheten med att bemöta närstående partners 

i homosexuella eller bisexuella parförhållanden. Svårigheterna behöver inte grunda sig i att 

sjuksköterskan anser att relationen är rätt eller fel. En okunskap om den homo- bi- och 

transsexuella kulturen (hbt-kulturen) och de stigman som är förenade med en icke-

heteronormativ livsstil kan ligga till grund för problemen. Författarna har även noterat att det 

finns en annan betänklighet i den kliniska verksamheten kring vad man berättar för en 

homosexuell partner med hänsyn till sekretess jämfört med en heterosexuell partner. Det kan 

exempelvis röra sig om att sjuksköterskor lämnar bristfällig information om hälsotillstånd, 

medicinering eller vårdplan.  

Utifrån vad författarna har upplevt i kontakt med homo- och bisexuella kvinnor och deras 

anhöriga i samband med sina verksamhetsförlagda utbildningar väcktes intresset för denna 

grupp och deras upplevelser av mötet med vården. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer författarna att lyfta den historiska utvecklingen för homo- och 

bisexuella kvinnor från antiken fram till dagens arbete med hbt-kompetens inom vården. 

Begrepp som rör människans sexualitet kommer att tas upp och förklaras och författarna vill 

också ge en inblick i homo- och bisexuella kvinnors hälsosituation och den stigmatisering 

som kan följa med en icke-heteronormativ sexuell läggning.  
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2.1 Människans sexualitet 

Bisexualitet kan delas in i tre olika kategorier: seriell, samtidig och parallell bisexualitet. Är 

man seriellt bisexuell skiftar man mellan relationer till män och kvinnor där preferensen 

ligger åt det ena eller andra hållet under en längre tidsperiod i sträck. Samtidig bisexualitet 

syftar till en sexuell förbindelse där man vid ett och samma tillfälle har sex med parter av 

båda könen. Parallellt bisexuella är individer som under samma tidsperiod växelvis har 

sexuella förbindelser med män och kvinnor (Nilsson Schönneson & Brattberg, 2002). 

Homosexualitet kan kategoriseras utifrån beteende, preferens och identitet. Att ha ett 

homosexuellt beteende innebär att idka sexuellt umgänge med någon av samma kön. Detta 

behöver inte innebära att man är homosexuell. Har man homosexuella preferenser känner man 

en kognitivt starkare vilja att knyta band på såväl ett sexuellt som ett emotionellt plan till 

personer av samma kön. Att ha en homosexuell identitet är synonymt med att vara 

homosexuell. Individen betraktar sig själv som homosexuell och genomgår en 

utvecklingsprocess för att skapa en identitet förknippad med sin sexualitet (Nilsson 

Schönnesson & Brattberg, 2002). Heterosexualitet innebär att man blir sexuellt attraherad, kär 

och/eller förälskad i personer av motsatt kön (Ombudsmannen mot diskriminering på grund 

av sexuell läggning [HomO], 2006). Hbt är ett vedertaget begrepp som står för homosexuella, 

bisexuella och transpersoner. Det är ett samlingsnamn för att beskriva en grupp i populationen 

och begreppet innefattar den sexuella läggningen och könsidentiteten hos dessa personer. 

Transpersoner är ett samlingsbegrepp för transgender eller intergender, transsexualism, 

transvestims och drag. Även transpersoner innehar varierande sexuell läggning 

(Riksförbundet för sexuellt likaberättigande [RFSL], 2008). 

I uppsatsen kommer hbt användas som förkortning för homosexuella, bisexuella och 

transsexuella. Dock kommer denna uppsats endast att belysa homosexuella och bisexuella 

kvinnor och utesluta transsexualism i syfte att avgränsa omfånget. 

 

2.2 Historisk utveckling av synen på homo- och bisexualitet från antiken till 
modern tid 

Ur ett historiskt perspektiv kan ordet lesbisk härröras till den grekiska ön Lesbos i Egeiska 

havet. Där verkade den kvinnliga poeten Sapfo som skrev en rad dikter om kärlek mellan 

kvinnor (Lundberg, 2002). Sapfo har också gett upphov till uttrycket Sapfism som är en  

synonym till lesbisk kärlek (Lundberg, 2002). Ordet homosexualitet myntades och användes 

för första gången 1869 av journalisten K M Benckert (Nilsson Schönnesson & Brattberg, 

2002). 
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Synen på sexualitet kan förklaras utifrån vilka maktstrukturer som har varit rådande under 

olika tidsepoker i kombination med på vilket sätt man har betraktat människan. Under antiken 

ansågs människan vara en förnuftig varelse och således behövdes inga moralregler som styrde 

den sexuella normen. Dock var den öppna homosexualiteten förbehållen männen i samhället, 

eftersom det endast var män som rörde sig i det offentliga. När kristendomen gjorde sitt intåg 

under 500-talet ändrades människouppfattningen och den rådande föreställningen var därefter 

att människan var svag och syndig. Den samhälleliga synen blev därmed att människan 

behövde moralregler att förhålla sig till och detta ledde till en idé om att sexuella 

förbindelsers enda syfte var reproduktion. Sex var således någonting som var äktenskapet 

förbehållet. Denna föreställning levde kvar in på 1900-talet då medicinen fick en större plats i 

fråga om sexualitet. Den för samhällsnormen avvikande sexualiteten fick därifrån en 

sjukdomsstämpel (Johannison, 2002). 

I Sverige var frivilligt homosexuellt beteende olagligt fram tills 1944 (SOU, 1984:63). 1978 

påbörjade den dåvarande regeringen att utreda hur homosexuella personers ställning var i 

samhället. Anledningen till utredningen var att synen på homosexualitet blivit öppnare i 

samhället. Som följd av utredningen infördes ett starkare skydd för homo- och bisexuella i lag 

och regeringen arbetade aktivt för att skapa en debatt i frågan. År 1979 valde Socialstyrelsen 

att avpatologisera homosexualitet då det inte fanns någon forskning som styrkte att det var en 

psykisk sjukdom. Under 2004 kom regeringen ut med en proposition (2004/05:2) för att lägga 

till Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning till lagen om 

förbud mot diskriminering (SFS, 2003:307).  2008 bildades i Sverige 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att motverka diskriminering av homo- och 

bisexuella i samhällslivet och arbeta för lika rättigheter oavsett sexuell läggning (SFS, 

2008:568). 

Förenta nationerna [FN] har utformat mänskliga rättigheter som stipulerar universella och 

okräkbara rättigheter (FN, 2006). Även om alla enligt FN-deklarationen är födda fria och med 

lika värde så förbises ofta hbt-personer (RFSL, 2008). År 2006 sammanställdes en 

genomgång av alla mänskliga rättigheter med fokus på hbt-perspektivet. Varje grundsats 

förklarades och relaterades till hbt-perspektivet (FN, 2007). Exempelvis förklaras det att alla 

som följer de mänskliga rättigheterna skall utveckla och genomföra program och utbildningar 

för att motverka diskriminering, fördomar och andra sociala faktorer som underminerar hbt-

personers hälsa inom vården (FN, 2007).  

RFSL har en hbt-certifiering för att synliggöra hbt-personer och för att en arbetsplats skall 

arbeta strategiskt mot att förbättra bemötande och skapa en god arbetsmiljö (RFSL, 2011). En 
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punkt inom certifieringen bygger på att genom utbildning och höjd kunskapsnivå garantera en 

öppenhet och ett respektfullt bemötande av patienter gällande hbt-perspektivet (RFSL, 2011). 

Enligt Diaz (2011) har idag enbart cirka 30 vårdenheter i Sverige certifieringen men fler är på 

väg. Både RFSL (2011) och Diaz (2011) anser att denna kunskapsbreddning behövs på olika 

sorters enheter eftersom denna patientgrupp finns överallt i vården. 

 

2.3 Homo- och bisexuella kvinnors situation internationellt 

Att vara homo- och bisexuell är i många länder förknippat med psykisk sjukdom. I en del 

länder, som exempelvis Iran, Sudan och delar av Nigeria är sexuella förbindelser med en 

annan människa av samma kön belagt med dödsstraff. I andra delar, som exempelvis 

Namibia, Tanzania och Bangladesh straffas homo- och bisexuella med hårda kroppsstraff. Det 

finns även länder där homosexualitet inte är att betrakta som ett brott i egentlig mening men 

där kriminalisering ändå sker under andra åtalspunkter. Till exempel kan homosexualitet 

omskrivas som prostitution, religionsbrott eller promiskuitet. I länder där homo- och 

bisexualitet är betraktat som något sjukligt eller kriminellt är det inte ovanligt med så kallade 

omvändelsevåldtäkter (RFSL, 2008). Dessa syftar till att bota offret från sin sexuella läggning 

och är ofta initierade av en släkting eller vän. Ett annat vanligt förekommande fenomen i 

länder där en icke-heterosexuell läggning är kriminaliserad är att våldsverkan mot dessa 

individer sanktioneras av staten (RFSL, 2008). 

Kriminaliseringen av homo-och bisexualitet bottnar i många fall i kolonialismens idéer om 

religion och makt. Mest påtagligt är detta arv i tidigare brittiska kolonier men man kan även 

se dessa spår i före detta franska och portugisiska kolonier (RFSL, 2008). Generellt gäller att 

om den sociala kontext man vistas i är jämlik blir de sexuella tabureglerna betydligt färre än 

om omgivningen är indelad i en strikt maktordning (Jacobson-Widding, 2002). 

Det finns länder som har arbetat aktivt för att förbättra villkoren för sina homo- och 

bisexuella medborgare (Dysart-Gale, 2010). Ett västerländskt exempel på ett sådant land är 

Kanada där lagstiftningen aktivt syftar till att minska de barriärer som finns mellan homo- och 

bisexuella medborgare å ena sidan och heterosexuella medborgare å andra sidan. Trots detta 

upplever kanadensiska hbt-ungdomar fortfarande ett utanförskap och en stigmatisering i 

förhållande till det heteronormativa (Dysart-Gale, 2010). 

 

2.4 Kvinnohälsa och homo- och bisexuella kvinnors hälsosituation 

Under 2007 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (Smirthwaite, 2007) ett 

forskningsprojekt för alla anställda inom vården, där syftet var att bidra till att kunna planera 
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och agera för att främja hälsa och ge patienter vård på lika villkor, oavsett kön. Resultatet 

visade att kvinnor har mer sjukdomar i skelett och rörelseorgan än män. I stor utsträckning är 

dessa arbetsrelaterade. Kvinnor rapporterade även betydligt högre grad av psykisk ohälsa med 

uttryck som oro, ängslan, trötthet, huvudvärk och ångest. I förhållande till män var det drygt 

en och en halv gång vanligare med psykisk ohälsa bland kvinnor. Kvinnor som grupp visade 

sig också vara sjukare än män beträffande ohälsa, läkardiagnostiserad sjukdom och sociala 

effekter av sjukdom. Utöver detta påvisades att kvinnor erhåller sämre vård än män, blir 

sämre medicinerade, får ett sämre bemötande och inte söker vård i lika stor utsträckning som 

män (Smirthwaite, 2007). 

Statens folkhälsoinstitut [FHI] (2005) fick under 2003 i uppdrag av regeringen att 

undersöka och analysera hälsosituationen för hbt-befolkningen i Sverige. Rapporten visade att 

hbt-personer har betydligt sämre hälsa än den övriga populationen. Det framkom att homo- 

och bisexuella kvinnor har en sämre självupplevd hälsa än heterosexuella kvinnor medan 

manliga homo- och bisexuella hade nästan lika bra självupplevd hälsa som heterosexuella 

män (FHI, 2005). 

En australiensisk forskningsstudie (McLaren, 2006) undersökte sambandet mellan kvinnlig 

sexuell läggning och känsla av tillhörighet och nedstämdhet. Lesbiska kvinnor upplevde 

mindre samhörighet med samhället i stort än heterosexuella kvinnor och många lesbiska 

bildade därför egna grupper för att finna samhörighet. I artikelns diskussion uttrycktes att 

australiensare generellt är homofobiska vilket kan vara en bidragande anledning till 

nedstämdheten hos homosexuella kvinnor. McLaren (2006) ansåg också att homofobin kan 

bidra till internaliserad homofobi hos homo- och bisexuella vilket är vanligt hos 

stigmatiserade grupper (McLaren, 2006). Även i FHI:s enkätundersökning (2005) fanns att 

hbt-personer var mer nedstämda, ofta i relation till diskriminering, fördomar och skamkänslor. 

Undersökningen visar även stora skillnader i psykisk ohälsa gällande heterosexuella och 

homo- och bisexuella kvinnors hälsa. Homo- och bisexuella kvinnor har högre ohälsotal 

gällande psykisk ohälsa i jämförelse med heterosexuella kvinnor. 

Undersökningen av FHI (2005) lyfter även fram att unga hbt-personer har gjort fler 

suicidförsök än den unga populationen i stort och att unga kvinnor har högre sucicidtal än 

män i samma grupp. Steele, Ross, Dobinson, Veldhuizen och Tinmouth (2009) har i en 

tvärvetenskaplig forskningsrapport undersökt huruvida det finns ett samband mellan 

hälsostatus och hälsoriskbeteende och sexuell läggning hos kanadensiska kvinnor. Studien 

visade att nästan hälften av alla bisexuella kvinnor och en tredjedel av de lesbiska kvinnorna 

jämfört med en heterosexuell kontrollgrupp hade övervägt suicid. 
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Lesbiska och bisexuella kvinnor hade i högre utsträckning hälsoriskbeteenden så som rökning 

och riskkonsumtion av alkohol bland kanadensiska kvinnor än heterosexuella kvinnor (Steele 

et al., 2009). FHI (2005) fann i sin rapport att homo- och bisexuella kvinnor röker och snusar 

mer än den heterosexuella populationen. Unga homo- och bisexuella kvinnor riskkonsumerar 

alkohol mer än heterosexuella unga kvinnor och siffran når högre upp i åldern för homo- och 

bisexuella men procentuellt jämnar det ut sig något. Wold och Diamant (2003) jämförde 

fysisk och psykisk ohälsostatus hos kvinnor med olika sexuella läggningar. Studien visade att 

det finns en ökad hälsorisk för lesbiska och bisexuella kvinnor. Studien visar en högre 

prevalens rörande rökning, övervikt, hjärtsjukdomar, sämre mental hälsa och användandet av 

psykofarmaka för homo- och bisexuella kvinnor än heterosexuella. Det finns dock inga 

fysiologiska skillnader mellan homo- och bisexuella kvinnor och heterosexuella (Wold & 

Diamant, 2003). 

 

2.5 Sociokulturella aspekter av stigmatisering och diskriminering 

Nilsson Schönneson och Brattberg (2002) definierar stigmatisering som en tillskrivning av 

negativa egenskaper hos en individ. De nedvärderande stereotypa bilder som förmedlas vid en 

stigmatisering leder till att individen som utsätts förlorar sitt människovärde. Vidare tenderar 

stigmatisering rörande homo- och bisexuella leda till att kärlek mellan individer negligeras till 

förmån för fokus på sexualvanor. Weber (2011) menar att vårdpersonal och främst 

sjuksköterskor kan bidra till att minska den kränkande behandlingen som många tillhörande 

sexuella minoriteter får utstå i samhället och inom vården. Stigmatiseringen kan vara så stark 

att den hindrar hälsa och välmående. Detta kan dock underlättas genom att sjuksköterskan 

försvarar denna grupp mot fördomarna (Weber, 2011).  

Heteronormativitet innebär inställningen att heterosexualitet är en norm och att personer 

som inte har denna läggning är avvikande. På grund av denna inställning utgår människor 

ifrån heterosexualiteten och lyfter fram detta som det självklara i samhället, exempelvis i 

arbetsmiljön, hälso- och sjukvården och skolundervisningen. Eftersom det är 

heteronormativitet som styr bilden av samhället förutsätts ofta att alla har en heterosexuell 

läggning. Inom vården blir detta ofta tydligt och dessutom förstärkt i den asymmetriska 

vårdrelationen då en vårdare är i överläge i förhållande till patienten. Vårdpersonalens ansvar 

sträcker sig således längre än till att inte missbruka vårdrelationen; de skall också motverka 

den heteronormativa rådande bilden (HomO, 2006). Detta stärks av Wiklund (2003) som 

menar att vårdaren inte får använda sig av den makt hon har i en vårdrelation på ett oetiskt 

sätt utan medvetet använda den för att motverka ohälsa. 
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Heterosexismen är den del av heteronormativiteten som innebär ett system som ideologiskt 

förnekar, stigmatiserar och underordnar icke-heterosexuella relationer, identiteter och 

beteenden (HomO, 2006). Homofobi uttrycker en negativ syn på homo- och bisexuella 

människor eller homosexualitet. Homofobin bygger på en heteronormativ världssyn och 

kännetecknas av en rädsla att vara nära en person med en homo- eller bisexuell läggning 

(FHI, 2005). Trots att öppenhet om den sexuella läggningen generellt leder till bättre 

bemötande väljer många hbt-personer att inte komma ut till exempelvis kollegor, 

klasskamrater eller vårdpersonal. Detta kan bero på att många vill undvika att bli utsatta för 

diskriminering eller kränkningar. För många hbt-personer sker detta omedvetet då de är så 

vana att få detta bemötande och genom detta beteende kan de heteronormativa normerna 

fortleva. Vanan av heteronormativitet gör att hbt-personen inte längre reflekterar över den. 

Detta kallas internaliserad homofobi (HomO, 2006). 

Även om sjuksköterskan skall arbeta för en rättvis och jämlik vård sker idag diskriminering 

av hbt-personer i vården. Ofta baseras diskrimineringen på fördomar, oeftertänksamhet, 

okunskap och stereotypa tankar och förväntningar. Diskrimineringen kan bland annat ta sig 

uttryck i kränkningar, provokationer, nedsättande kommentarer och smutskastning. I fråga om 

diskriminering av homo- och bisexuella kan öppen och dold diskriminering särskiljas. Den 

öppna diskrimineringen syftar till rent konkreta handlingar, till exempel våldsverkan eller 

verbala tillmälen. Även diskriminering på arbetsmarknaden räknas till öppen diskriminering 

(HomO, 2006). Dold diskriminering rör istället det heteronormativa antagandet som 

decimerar homo- och bisexuella, exempelvis vid inskrivningssamtal där patienten förutsätts 

vara heterosexuell. I många fall är utgångspunkten i samhället att dess invånare är 

heterosexuella (Statens offentliga utredningar [SOU] 2000:91). 

I Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan (SOU 2000:91) beskrivs att homo- 

och bisexuella personer i varje ny kontakt med människor måste besluta sig för ifall de vill 

berätta om sin sexuella läggning och i så fall när och hur. I det engelska språket används 

termen disclosure som beskrivning av att tillkännage sin sexuella läggning. I det svenska 

språket finns ingen inte direkt översättning, utan istället används begreppet att komma ut. Att 

komma ut innebär således att tillkännage sin sexuella läggning.   

 

2.6 Begreppsförklaring 

När författarna i syftet och texten hänvisar till patienters upplevelse av vården syftas till vård i 

stort; det vill säga alla fysiska och emotionella mötesplatser samt potentiella och reella möten 

mellan vårdpersonal och patient. Med vårdpersonal vill författarna täcka in alla som arbetar 
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med patientkontakt inom vården. Artiklarna som ligger till grund för resultatet använder 

generellt vårdbegreppet på samma sätt som författarna. Vissa artiklar syftar dock enbart till 

sjuksköterskans profession och detta har då skrivits ut i resultatet.  

Där det i texten refereras till författarna hänsyftas till författarna till uppsatsen. Om andra 

författare avses skrivs dessa ut med namn.  

 

3. Problemformulering 

Ur ett historiskt perspektiv har den homo- och bisexuella kvinnan ofta varit stigmatiserad. 

Som framgår i bakgrunden är gruppen överrepresenterade inom de områden i hälso- och 

sjukvården som är förknippade med problem relaterade till livsstilsfaktorer. Detta leder till att 

patientgruppen kan förekomma i såväl somatisk som psykiatrisk vård. Fokus ligger vid 

patientens upplevelse av mötet med vården. Genom att studera hur patienter har upplevt mötet 

vill författarna belysa eventuella kunskapsbrister och styrkor som sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal enligt patienter besitter. 

 

4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva homosexuella och bisexuella kvinnors upplevelser av 

mötet med vården. 

 

5. Frågeställningar 

De frågeställningar som författarna fokuserar på är följande: 

 Vilka upplevelser finns beskrivna i den aktuella forskningen och har betydelse för 

mötet med vården?  

 Hur upplever homo- och bisexuella kvinnor att mötet med vården påverkar valet att 

komma ut eller inte? 

 

6. Etiska överväganden 

Författarna är väl medvetna om att homosexuella och bisexuella personer inte enbart kan 

definieras utifrån sin sexuella läggning och att det alltid finns en risk när personer 

kategoriseras att de bedöms utifrån denna indelning. Som alla andra patientgrupper utgörs 

homo- och bisexuella kvinnor av en mängd individer med olika karaktärsdrag som spelar in i 

bemötandet och samspelet i en vårdkontext. Det är därför viktigt att se till hur 

frågeställningarna är skrivna i olika artiklar och att analysera artikelförfattarnas vinklingar 
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inom litteraturen för att i så stor grad som möjligt undvika att decimera gruppen till att endast 

vara homo- och bisexuella kvinnor. 

Friberg (2010) påpekar att risken vid en allmän litteraturöversikt är att det vetenskapliga 

underlaget är för litet och att författarna väljer ut artiklar som stärker den egna ståndpunkten 

främst. Författarna kommer i största möjliga mån kritiskt granska sina egna analyser och 

aktivt arbeta för att skapa ett så brett kunskapsunderlag som möjligt. För att försäkra sig 

ytterligare om att analysen blir så sanningsenlig som möjlig kommer författarna att granska 

artiklarna var och en för sig och sedan jämföra sina resultat. 

 

7. Teoretisk utgångspunkt 

Joyce Travelbee har utarbetat en omvårdnadsteori som bygger på den mellanmänskliga 

relationen som grund för all omvårdnad. I sin bok Interpersonal Aspects of Nursing 

(1971) beskriver Travelbee vårdaren som någon som skall hjälpa en individ eller familj att 

hitta mening i sina upplevelser. Essentiellt i teorin är att varje individ är unik och att detta 

gäller för såväl den som vårdar som den som vårdas. Travelbee (1971) menar att alla 

människor konfronteras med lidande i sitt liv men att innebörden är olika från individ till 

individ. Meningsskapandet är det som kan få individen att vända sin negativa upplevelse till 

något positivt som möjliggör växande. 

Omvårdnad sker i den mellanmänskliga relationen. Det är sjuksköterskans ansvar att se till 

att relationen uppstår och upprätthålls men både sjuksköterskan och patienten behöver vara 

engagerade för att en ömsesidighet skall kunna uppstå (Travelbee, 1971). 

Marit Kirkevold (2000) har beskrivit Travelbees faser för att uppnå den mellanmänskliga 

relationen. I Kirkevolds översättning utgörs faserna av det första mötet, framväxt av identitet, 

empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. Vid det första mötet är både 

sjuksköterskan och patienten präglade av sin förförståelse om personen de möter. Vid detta 

första möte får båda parter ett första intryck av den andra och det är sjuksköterskans ansvar att 

sörja för att hon distanserar sig från sin förförståelse och tar in människan framför sig. Nästa 

steg är framväxt av identitet. Under detta steg kommer patienten och sjuksköterskan succesivt 

att synliggöras som individer med unika särdrag. Här skapas början till en relation. 

Sjuksköterskan får en inblick i patientens upplevelse och patienten börjar se sjuksköterskan 

som en individ istället för en yrkesroll. Under empatifasen kan sjuksköterskan förstå 

meningen i patientens tankar och delta i hennes upplevelse. Detta är dock något som sker med 

jämna mellanrum snarare än kontinuerlig. För att sjuksköterskan skall kunna uppleva empati 

med patienten krävs att hon har upplevt liknande situationer förut. Från empati övergår man 
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till sympati. Sympati är sprunget ur medkänsla och en vilja att lindra patientens lidande. 

Lidandet kan lindras, till stor del genom att patienten inte känner sig ensam med sin 

upplevelse. Den slutgiltiga fasen är ömsesidig förståelse och kontakt. Här delar 

sjuksköterskan och patienten sina känslor och tankar med varandra. En mellanmänsklig 

relation har uppstått till följd av att sjuksköterskan frekvent har lindrat patientens lidande 

samtidigt som de har delat en upplevelse och tillsammans har skapat en mening med den 

(Kirkevold, 2000). 

Travelbee (1971) beskriver kommunikationen som ett av sjuksköterskans viktigaste 

redskap. Med kommunikationens hjälp kan man lindra smärta och känslor av isolering. För att 

behärska kommunikationens konst krävs kunskap, känslighet och sinne för timing. En 

sjuksköterska som saknar god kommunikationsförmåga kan istället öka patientens upplevelse 

av ensamhet genom att missförstå eller förbise viktiga kommunicerade aspekter och på så vis 

undgå att betrakta patienten som en individ (Travelbee, 1971). 

Travelbee tar avstånd ifrån begreppen sjuksköterska och patient då hon anser att dessa 

bidrar till att måla upp en generaliserad människosyn och eliminerar unika individuella drag 

(Travelbee, 1971). 

I omvårdnadsteorin lyfts även det terapeutiska användandet av sig själv fram. Med detta 

menas att man använder sina egna karaktäristika och sin kunskap för att hjälpa patienten att 

uppnå förändringar och lindra deras lidande. För att kunna använda sig själv på ett 

terapeutiskt sätt behöver vårdaren ha självinsikt och vara engagerad. Det är det terapeutiska 

användandet av sig själv som så småningom öppnar upp för och leder fram till den 

mellanmänskliga relationen (Travelbee, 1971). 

Författarna har valt Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga relationer som teoretisk 

grundstomme för uppsatsen då teorin behandlar hur det direkta mötet mellan vårdare och 

patient påverkar hur vårdrelationen utvecklas. Den tar även hänsyn till aspekter i mötet mellan 

vårdare och patient som påverkas av mänskliga faktorer som exempelvis förförståelse och 

rädslor. Teorin kommer att lyftas fram som grundstomme för det resonemang som förs i 

uppsatsens diskussionsdel. Skälet till att denna utgångspunkt valts är att den behandlar 

interaktion vilket är relevant i förhållande till syftet. 
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8. Metod 

8.1 Litteraturöversikt 

Dahlborg Lyckhage (2010) anser att en sjuksköterskas kompetens finns på flera plan. För det 

första i det praktiska arbetet som baseras på teori. För det andra måste sjuksköterskan ha ett 

kritiskt tänkande i allt arbete hon utför och för det tredje hon måste ha kunskap i den disciplin 

som är grunden för hennes profession. Inom professionen utvecklas ny kunskap genom 

forskning, inte bara inom exempelvis vårdvetenskapen utan även inom andra discipliner. För 

nyexaminerade sjuksköterskor är det essentiellt att ha kunskap om hur ny kunskap sökes och 

hur den tolkas och kritiskt granskas. Praktiskt arbete måste vara förankrat i forskningen och 

får aldrig utföras av slentrian. Dock är det viktigt att forskningen fortlöper för att prova och 

ifrågasätta tidigare teorier och antaganden. Att skriva uppsats är ett sätt att bidra till 

forskningen och utvecklingen av professionen. Att söka evidens i sitt handlande tillhör arbetet 

och ett sätt att lära sig denna process är att studera evidensbaserad forskning och sedan 

tillämpa den i praktiken (Dahlborg Lyckhage, 2010). Friberg (2010) beskriver 

litteraturöversikten som syftande till att skapa en övergripande bild av aktuell forskning inom 

ett område. I en litteraturöversikt kan såväl kvalitativt som kvantitativt material studeras för 

att ge en så bred bild som möjligt. 

8.2 Sökning och inklusions- och exklusionskriterier 

Författarna har valt att läsa artiklar som utöver sökorden (se tabell 1) innehåller något eller 

några av följande ord: students, disclosure och health. Skälet till att students har inkluderats är 

att författarna fann det relevant för syftet att undersöka vilka attityder och kunskapsnivåer 

som är rådande bland blivande vårdpersonal. 

Om titlar innehållit följande ord har de exkluderas och författarna har ej läst abstracts från 

dessa: HIV, AIDS, Maternity Care, STI (sexually transmitted infektions). 

Sökningen avgränsades till artiklar publicerade mellan åren 2001-2011 då forskning är en 

färskvara och ämnesområdet har genomgått en stor utveckling under förhållandevis kort tid. 

Vid sökning på Cinahl har dessa kriterier varit aktuella: abstract available, peer reviewed, 

references available. För sökningar i PubMed har sökkriterierna utökats med English, 

Swedish och nursing journals. Författarna har primärt sökt efter vetenskapliga artiklar och 

bedömt om de är vetenskapliga efter Fribergs (2010) lista för kvalitetssäkring (Se tabell 3). 

Vid granskning av litteratur har författarna genom referenslistorna hittat litteratur som väckt 

intresse. En sekundärsökning har i dessa fall gjorts och artiklarna har sedermera använts i 

uppsatsen. 
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Som nämnts i inledningen har författarna valt att exkludera transsexualism och homo- och 

bisexuella män då artiklar som behandlar dessa grupper inte svarar an till syftet. Sökningen 

genomfördes på engelska för att inkludera så många träffar som möjligt. Den engelska 

terminologin kring hbt särskiljer begreppen på ett sätt som inte förekommer i det svenska 

språket. Den engelska motsvarigheten till hbt är GLBT som står för gay, lesbian, bisexual och 

transsexual. Den påtagliga skillnaden är således att man skiljer på gay och lesbian där gay 

endast representerar den manliga homosexualiteten och lesbian står för den kvinnliga. Se 

urvalstabell på tabell 1 för att se de exakta sökorden. 

 

8.3 Urval 

Artiklarna valdes ut i en trestegsprocess där det första steget innefattade att endast läsa titlarna 

på artiklarna. I de artiklar som fanns intressanta lästes sammanfattningarna för att ge en vidare 

bild av innehåll och inriktning av forskningen. I det sista steget lästes hela artiklar.  

När artiklarna valts ut författades ett resultat. I resultatet sattes rubriker utifrån identifierade 

teman. Resultatet diskuterades utifrån den teoretiska referensramen och relevant vetenskaplig 

litteratur, och sammanfattades avslutningsvis i en slutsats.  

 

8.4 Dataanalys 

Först har texten granskats utifrån om artikelns innehåll svarar på författarnas syfte och 

huruvida artikeln håller vetenskaplig kvalitet. Friberg (2010) skriver att ett fåtal kriterier bör 

väljas ut och granskas djupgående istället för att fokus läggs på en mängd spridda kriterier då 

det senare inte ger en tydlig bild av huruvida artikeln håller vetenskapliga mått. Då 

kvalitetsgranskningen gjorts,resultatet förts in i matrisen för kvalitetsgranskning (se tabell 3) 

och studier visat sig hålla godtagbar kvalite har författarna analyserat artiklarnas resultatoch 

identifierat teman  I sista fas harförfattarna jämfört sina analyser och tolkningar av vad som är 

väsentligt i texten.  
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8.5 Schematisk bild av arbetsgången 

 
 

 

9. Resultat 

I resultatet beskrivs fem faktorer som påverkar interaktionen mellan homo- och bisexuella 

kvinnor och vårdpersonal. De faktorer som lyfts är: Vårdpersonalens förhållningssätt, 

Vårdpersonalens attityder, Vårdpersonalens utbildning och kunskapsnivå, Faktorer av 

betydelse för hbt-personens beslut att komma ut och Faktorer som inverkar på 

kommunikationen. 

 

9.1 Vårdpersonalens förhållningssätt 

9.1.1 Förhållningssätt präglad av öppenhet, lyhördhet och respektfullhet 

Saulnier (2002) fann i sin kvalitativa studie av 33 amerikanska homo- och bisexuella kvinnor 

att de söker vårdgivare som är lyhörda för de specifika behov som homo- och bisexuella 

kvinnor har. Det innebär att vårdgivaren är bekväm i mötet med homo- och bisexuella 

kvinnor, att de inte betraktar homo- och bisexuella som avvikande och att de förstår att många 

homo- och bisexuella kvinnor har stött på svårigheter i relation till att de inte är 

heterosexuella. Saulnier (2002) fann även att när en homo- eller bisexuell kvinna väl finner en 

vårdgivare som är lyhörd stannade hon hos denna. När en vårdgivare var lyhörd för homo- 

och bisexuells behov handlade det om sättet de uttryckte sig på, exempelvis genom att inte 
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ifrågasätta uttalanden utan direkt förstå att det kan finnas olika anledningar till svar eller 

frågor. Lyhördhet hos vårdgivaren gjorde att de homo- och bisexuella kvinnorna kände sig 

välkomna och att vårdgivarna var vidsynta gjorde att kvinnorna kände sig bekväma. Vissa 

vårdgivare var så pass bekräftande att de kunde få kvinnorna att känna sig integrerade i 

vården och att de var en lika viktig patientgrupp som alla andra. Att kombinera en lyhörd 

vårdgivare med kontinuitet skapade trygghet som var attraktiv för patientgruppen. Patienterna 

beskrev tolerans som främst handlande om att inte bli trakasserade av personal och att hitta en 

vårdgivare som förstår att de hade andra behov i relation till att vara homo- eller bisexuell 

kvinna (Saulnier, 2002).  

Seaver, Freund, Wright, Tjia och Frayne (2008) har genomfört en kvalitativ studie av tre 

olika fokusgrupper i olika åldersspann. I deras studie beskrevs tillit som en viktig faktor för 

vårdrelationen. Om vårdpersonalen fokuserade allt för mycket på hälsoproblem som rökning, 

fetma och dylikt istället för det som patienten själv sökte hjälp för rubbades tilliten och 

patienten upplevde skam. Fish och Bewley (2010) fann i sin kvalitativa studie att positiva 

upplevelser av hälso- och sjukvård kan sammanlänkas med god social förmåga hos personal 

Även Seaver et al. (2008) påpekade vikten av den sociala förmågan hos vårdpersonal för en 

fungerande vårdrelation. Barbara, Quandt och Anderson (2001) fann att en bra relation till 

vårdgivaren ofta byggde på att vårdgivaren gjorde patienten bekväm. Röndahl (2009a) skrev 

att majoriteten av vårdpersonalen av respondenterna beskrevs som toleranta, neutrala och 

respektfulla i sin hållning. Ibland kunde patienter och närstående uppleva ett visst 

avståndstagande i vårdpersonalens bemötande men respondenterna var inte övertygade om att 

detta kunde härledas till deras sexuella läggning. 

 

9.1.2 Förhållningssätt präglad av heteronormativitet, heterosexism och diskriminering 

Fish och Bewley (2010) fann i sin kvalitativa studie att homo- och bisexuella kvinnor ansåg 

att hälso- och sjukvården bör har en tydlig plan för att sekretessen skall vara lika strikt för 

homo- som för heterosexuella par och att vården bör ha en vilja att förbättra 

omhändertagandet av sexuella minoriteter. Genom att inte förutsätta att patienter är 

heterosexuella kan vårdgivaren skapa en möjlighet för patienten att kunna komma ut på ett 

naturligt sätt. Homo- och bisexuella kvinnor önskade också att vårdgivarna skulle visa dem 

värdighet i vården genom att inte förutsätta att de var heterosexuella utan anpassa frågorna 

och behandling efter den sexuella läggningen hos patienten (Fish & Bewley, 2010). I Sinding, 

Barnoff och Grassaus (2004) studie uppgav respondenter exempelvis att vårdpersonal gav 

uttryck för att deras patient var lesbisk bara därför att hon ännu inte hittat den rätta mannen. 
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Sauliners (2002) respondenter beskrev heterosexism som att generellt bemötas av antagandet 

om att de var heterosexuella och att de i detta möte kände sig osynliga. Skälet till denna 

känsla uppgavs vara kombinationen av att vara sjuk och att ovanpå detta förutsättas vara 

heterosexuell. Sauliner (2002) fann att en av de vanligaste anledningarna till att homo- och 

bisexuella kvinnor var missnöjda med vården var den heterosexism de stötte på. 

Heterosexismen kunde ta sig uttryck i olika former av stereotyper och på grund av dessa 

stereotyper missade vårdpersonal de egentliga problemen och fokuserade på oväsentliga 

saker. 

Brotman et al. (2007) fann att det var vanligt med en förtäckt och subtil diskriminering. 

Denna typ av diskriminering var enligt respondenterna i författarnas undersökning svår att 

såväl identifiera som agera mot. Nästan alla svarande hade någon gång känt sig 

diskriminerade av hälso- och sjukvårdspersonal. Röndahl (2009a) fann att i mötet med 

vårdare av annat etniskt ursprung var svårigheter rörande diskriminering och 

heteronormativitet uteslutande av religiös karaktär. Respondenterna beskrev att de mött 

vårdare av annat etniskt ursprung som förmedlat en känsla av avståndstagande och ogillande 

(Röndahl, 2009a). Barbara, Quandt och Anderson (2001) fann att det generella mötet med 

vården var genomsyrat av antagandet om att patienterna var heterosexuella. Sinding et al. 

(2004) fann istället att majoriteten av respondenterna inte upplevde diskriminering. De som 

vittnade om diskriminering beskrev dock exempelvis vårdpersonal som distanserade sig från 

patienterna på ett sätt som fick dem att uppleva sig själva som smittsamma eller långt utanför 

ramen för vad som kan uppfattas som normalt. Sinding et al. (2004) fann även att 

diskriminering ofta sker i relation till demografi såväl som sexuell läggning, det vill säga att 

låginkomsttagare fick sämre vård än höginkomsttagare (Sinding et al., 2004). 

 

9.1.3 Förhållningssätt präglad av homofobi och patologisk inställning 

Upplevelsen av att vårdas av äldre personal var ofta att vårdarna direkt eller indirekt 

förmedlade en åsikt om att homosexualitet och bisexualitet var att betrakta som något 

patologiskt. Många patienter upplevde att de betraktades som psykiskt sjuka på grund av sin 

sexuella läggning (Röndahl, 2009a). 

Sauliner (2002) beskriver i sin studie hur respondenterna stött på homofobi i sin verkliga 

mening. Homofobin som de stöter på i mötet med vårdgivare handlar om personer som 

började svettas och uppträdde som rädda inför patienterna, det vill säga med påtagliga fysiska 

symtom. 
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9.2 Vårdpersonalens attityder 

Neville och Henrickson (2006) genomförde en kvantitativ studie på Nya Zeeland i syfte att 

utforska homo- och bisexuella personers uppfattningar om betydelsen av vårdgivarens bild av 

dem inom primärvården. Studien visade bland annat vikten av attityderna hos vårdgivare. Om 

attityderna inte var gynnande för homo- och bisexuella ledde detta med stor sannolikhet till att 

vårdgivarna inte gav adekvat till homo- och bisexuella patienter och vården kom inte att 

anpassas efter de specifika problem som kunde finnas hos denna patientgrupp. 

Respondenterna kände snabbt av vårdgivarnas attityder och gav enbart respons till dem och 

på det som de upplever kommer att respekteras och lyssnas på. 

Barbara, Quandt och Anderson (2001) genomförde en kvalitativ studie med syfte att 

undersöka lesbiska kvinnors erfarenheter av vården och varför de valde att komma ut eller 

inte komma ut. En del av resultatet visade att homo- och bisexuella kvinnor upplevde stress 

av att mötas med heterosexistiska attityder hos vårdgivarna. Kvinnorna ansåg detta vara en så 

pass avskräckande upplevelse att de ofta sökte sig till andra vårdgivare direkt. 

Sinding, Barnoff och Grassau (2004) identifierade en ytterligare svårighet i exempelvis 

stödgrupper för somatiskt sjuka där övriga deltagare uttryckte negativa åsikter om homo- och 

bisexualitet då respondenterna valt att komma ut. När respondenterna sedan vänt sig till 

gruppledaren för att få hjälp att förklara sin situation ansåg denne sig inte ha mandat för det. 

Detta ledde till en minskad tillit till vården från intervjuobjektets sida. Tendensen att 

vårdgivare ansåg sig sakna mandat att bidra för en större acceptans var något som återkom 

inom olika vårdinstanser (Sinding, Barnoff och Grassau, 2004). 

Ett av de stora problemen Röndahl (2009a) fann för närstående i mötet med vården var att 

de ofta upplevde att de inte behandlades som legitima. I många fall upplevde de sig i vägen 

och de upplevde också en känsla av att vårdpersonalen såg dem som en belastning för att de 

försvårade mötet med patienten. Fish och Bewley (2010) fann i sin studie faktorer som homo-

och bisexuella kvinnor ansåg viktiga hos vårdgivarna. Respondenterna tog upp att 

vårdgivarna bör visa respekt för de olika familjeformerna som homo- och bisexuella kvinnor 

lever i. Respondenterna ansåg det även viktigt att deras familjer fick ta en naturlig del i vården 

och att de alltid skulle vara välkomna, så som heterosexuella patienters anhöriga var 

välkomna. Seaver et al. (2008) fann att patienterna upplevde att deras homosexuella eller 

bisexuella partner ofta exkluderades i sammanhang där heterosexuella partners inkluderades. 

Det kunde exempelvis röra sig om att få följa med in i ett undersökningsrum. Brotman et al. 

(2007) fann i sin studie att flera respondenter hade upplevt att sjuksköterskor hade svårt att ta 

till sig andra typer av familjebildningar än kärnfamiljen och att vårdpersonal ofta satte 
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likhetstecken mellan blodsband och ordet närstående trots att många homo- och bisexuella såg 

sina vänner som en utökad del av familjen (Brotman et al., 2007). 

 

9.3 Vårdpersonalens utbildning och kunskap 

Neville och Henrickson (2006) fann i sin studie att om sjuksköterskorna hade utbildning om 

homo- och bisexuella personer och deras hälsositution underlättade detta för att ge korrekt 

vård. Fish och Bewley (2010) noterade även att de homo- och bisexuella kvinnorna lyfte fram 

behovet av ökad medvetenhet hos vårdpersonal om vård och sjukdomar för patientgruppen. 

Vissa kvinnor upplevde sig så dåligt informerade att de exempelvis inte trodde att de kunde få 

sexuellt överförbara sjukdomar. För att vården skulle upplevas trovärdig efterlyste de tydlig 

och relevant hälsoinformation. I mötet med vårdgivare kunde författarna notera en okunskap 

och en oförmåga att ge relevanta råd eller information till patienterna. Okunskapen kunde leda 

till utebliven provtagning, exempelvis cellprovtagning, och många kvinnor upplevde just en 

förvirring kring vård av homo- och bisexuella kvinnor. Ofta saknade vårdpersonalen kunskap 

om att homo- och bisexuella kvinnor är en marginaliserad minoritet som ofta utsätts för 

diskriminering (Fish & Bewley, 2010). 

Barbara, Quandt och Anderson (2001) fann att kvinnorna sökte mer utbildning hos 

vårdgivarna för att kunna lita på dem och för att vilja lita på dem. Många homo- och 

bisexuella kvinnor upplevde att vårdgivarna inte var tränade att hantera den ohälsa som 

lesbiska kunde ha (Barbara, Quandt & Anderson, 2001). Röndahl, Innala och Carlsson (2006) 

såg i flera fall respondenter som påpekade att en ökad kunskap om vardagslivet för hbt-

personer skulle kunna leda till en ökad medkänsla från vårdgivarnas sida samtidigt som hbt-

kulturen skulle kunna avsexualiseras. 

9.4 Faktorer av betydelse för hbt- personens beslut att komma ut 

9.4.1 Faktorer som talar för att komma ut  

Sauliner (2002) fann i sin studie att det var viktigt att kvinnan själv fick bestämma när och hur 

hon skulle komma ut för sin vårdgivare. För att skapa utrymme för att hon skulle vilja komma 

ut måste vården dock vara öppen och icke heteronormativ (Saulnier, 2002). Fish och Bewley 

(2010) fann att heteronormativiteten i vården gjorde att homo- och bisexuella kvinnor ständigt 

måste bestämma sig för om de skulle komma ut eller ej. Att komma ut var också förknippat 

med att det skulle ge fördelar, annars valde kvinnorna att hålla sin sexuella läggning för sig 

själva (Fish & Bewley, 2010). Även Sinding et al. (2004) fann att ökad vårdkvalitet bidrog till 

viljan att komma ut. I de fall då patienterna ansåg att vårdpersonalen behövde känna till 
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hennes sexuella läggning för att få en korrekt helhetsbild var motivationen större att komma 

ut (Sinding et al., 2004). McDonald (2009) identifierade fyra teman relaterade till att komma 

ut: Att komma ut som att säga sanningen, att komma ut som att vara sig själv, att komma ut 

som ett sätt att utgöra och att påminna sig själv och andra om sin identitet och att komma ut 

som att skapa miljöer och sociala kontexter där det är accepterat att vara lesbisk. Att vara 

sanningsenlig var viktigt eftersom ingen ville leva i en lögn. Att vara sig själv beskrevs som 

både en strid för homo- och bisexuella kvinnor och en skyldighet att bära fanan högt och inte 

acceptera heteronormen. En del kvinnor valde att statuera sin sexuella läggning genom olika 

symboler, exempelvis smycken eller tatueringar med teman som var signifikativa för den 

homo- och bisexuella kulturen. Slutligen var de sociala och miljömässiga kontexterna viktiga 

för att homo- och bisexuella skulle kunna känna sig respekterade, accepterade och säkra med 

att komma ut (McDonald, 2009). Seaver et al. (2008) har identifierat en rad faktorer som 

underlättar mötet med sjukvården och viljan att komma ut. I studien framgick bland annat ett 

uppmärksamt lyssnande och ett tillgängligt språk som viktiga faktorer. Detta kan exempelvis 

röra sig om att vårdpersonal ställer öppna frågor där det inte förutsätts en heteronormativ 

familjebild (Seaver et al., 2008). Röndahl, Innala och Carlssons (2006) studie visade att flera 

respondenter ansåg att öppenhet var viktigt då det eventuellt skulle kunna påverka 

kommunikationen mellan vårdpersonal och patient positivt. På så vis menade de att 

missförstånd skulle kunna undvikas. 

 

9.4.2. Faktorer som talar mot att komma ut 

Barbara, Quandt och Anderson (2001) beskrev i sin studie två teman rörande att komma ut för 

homo- och bisexuella kvinnor. Det första temat var oro och beskrev hur själva beslutet att 

komma ut för vårdgivaren var orosskapande för respondenterna. Det var alltid ett noga 

övervägande och respondenterna beskrev det som ett slags konflikt. De var rädda för att det 

skulle ge negativa konsekvenser att komma ut och att de skulle kategoriseras enbart utifrån 

sin sexuella läggning. Det andra temat som identifierades var att inte komma ut med sin 

sexuella läggning. Syftet med detta var ett försök att kontrollera vad vårdgivarna skulle ha för 

bild, antingen genom att inte säga hur det låg till eller genom att ljuga. Det främsta motivet 

var att inte behöva hamna i en situation där respondenterna kunde bli förödmjukade eller bli 

ett subjekt för fördomar. Röndahl (2009a) beskrev att det fanns en stor osäkerhet kring 

huruvida patienter ville komma ut eller ej. Denna osäkerhet bottnade i att patienterna 

upplevde rädsla för hur personalen skulle reagera. Ett osäkerhetsmoment var exempelvis 

vårdgivare som undvek ämnet eller patienten. Respondenterna i Röndahls studie relaterade 
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detta till att vårdgivarna upplevde en rädsla inför det för dem okända (Röndahl, 2009a). Även 

Seaver et al. (2008) relaterade oviljan att komma ut till ett negativt bemötande från 

vårdpersonalen. Dessutom fanns i studien indikatorer på att respondenterna var rädda att 

homosexualitet skulle ses som en psykisk sjukdom. 

En faktor som Brotman et al. (2007) fann som bidragande till att patienter valde att inte 

komma ut var rädslan för att bli stigmatiserade. Ett antagande om en stundande 

diskriminering avhöll patienten ifrån att berätta om sin sexuella läggning för vårdpersonalen 

och i vissa fall även helt från att söka vård. Även tidigare diskriminering som skett på annat 

håll, exempelvis i skola, arbetsliv eller inom familjen kunde påverka och skapa ovilja att 

blottlägga sin sexuella läggning. Sinding et al. (2004) fann att intervjuobjekt i studien undvek 

att komma ut för att de inte ville konfronteras med eventuell homofobi. Ett flertal beskrev 

också att det ständiga mötet med heteronormativiteten ledde till utmattning (Sinding et al., 

2004). 

9.5 Faktorer som inverkar på kommunikationen 

Fish och Bewley (2010) fann att bemötandet direkt påverkades via språket, där oftast 

heterosexualitet förutsattes. De heteronormativa förutsättningarna gjorde att respondenterna 

kände sig osynliga och obekväma. Om de väl kom ut för en vårdgivare kunde detta ignoreras 

totalt eller så glömdes det bort och kvinnorna var tvungna att komma ut flera gånger för 

samma vårdgivare (Fish & Bewley, 2010). Röndahl, Innala och Carlsson (2006) fann i sin 

studie att heteronormativa antaganden från vårdpersonalens sida helt fick kommunikationen 

att stanna av. Respondenterna beskrev hur de redan i väntrummet blev överösta av 

heteronormativa representativa i form av broschyrer och affischer. En faktor som 

respondenterna upplevde som underlättande för kommunikationen var om vårdpersonalen 

frågade huruvida man hade en partner vid inskrivningen istället för att specificera till man 

eller hustru (Röndahl, Innala & Carlsson, 2006). Ett sätt som respondenter själva föreslog för 

att undvika missförstånd och heteronormativa antaganden var att själva få fylla i 

inskrivningsblanketterna. De kunde då specificera om de hade en viss sexuell läggning, 

eftersom valet blev deras. Detta byggde dock på att inskrivningspapperna inte var 

heteronormativt formulerade (Barbara, Quandt & Anderson, 2001). Saulnier (2002) fann att 

homo- och bisexuella kvinnor ofta erfor en reaktion på att de inte var heterosexuella. 

Reaktionen kunde bestå av allt från homofobi och heterosexism till tolerans, lesbisk lyhördhet 

eller bekräftelse. Generellt uttryckte sig inte respondenterna neutralt om sina upplevelser av 

mötet med vården, utan ofta var det en negativ eller positiv underton i vad de berättade. 
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Röndahl, Innala och Carlsson (2006) fann att respondenterna möttes av en heteronorm redan i 

väntrummet och att detta följde med in i vårdmötet. Många vårdare frågade exempelvis efter 

”hans” namn då en kvinnlig patient upplyste om att hon var sambo vid ett inskrivningssamtal. 

Det var också vanligt med rutinundersökningar som kunde upplevas som stötande om man är 

homo- eller bisexuell; exempelvis graviditetstest för kvinnor som enbart hade sexuellt 

umgänge med kvinnor (Röndahl, Innala & Carlsson, 2006). I Seaver et al. (2008) studie har 

respondenterna givit uttryck för vikten av att vårdpersonal fokuserar på de sociala aspekterna 

av patienterna och inte är fokuserade enbart på att medicinera bort åkommor. Faktorer som 

helt kunde få respondenterna att undvika att söka vård var dålig kommunikation, det vill säga 

att vårdpersonalen var ointresserad av patienterna som personer. Däremot uppskattades raka 

frågor om den sexuella läggningen då detta upplevdes som avdramatiserande (Seaver et al., 

2008).  

Brotman et al. (2007) fann att en aspekt som kunde försvåra kommunikationen mellan 

vårdare och patient eller vårdare och närstående var i de fall då patienten tillhör en äldre 

generation där öppen homosexualitet var tabubelagt. En livskamrat kunde således presenteras 

som en rumskamrat, god vän eller liknande vilket försvårade vårdpersonalens gallring av 

lämplig information samtidigt som patienten riskerade att gå miste om ett viktigt stöd.  

 

 

10. Diskussion 

10.1 Kommunikation 

En faktor som var återkommande i resultatet var vikten av en fungerande kommunikation som 

en del av interaktionen mellan personal och patient. En viktig kvalitet hos personalen var 

lyhördhet. En hög social kompetens hos vårdpersonalen ledde till en bra upplevelse av 

vården. Om vårdpersonalen hade ett öppet språk och ställde öppna och könsneutrala frågor 

ledde detta till en mer välfungerande kommunikation mellan vårdpersonal och patient. 

Travelbee (1971) anser att kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste medel för 

att uppnå god omvårdnad. Det räcker dock inte med goda kunskaper om kommunikationsteori 

hos vårdpersonal. Det krävs också en förmåga att tillämpa sina kunskaper praktiskt för att en 

fungerande mellanmänsklig relation skall uppstå. Om social förmåga saknas riskerar den som 

utför omvårdnaden att öka patientens känsla av isolering snarare än lindra lidande (Travelbee, 

1971). Vårdpersonal har generellt goda kunskaper i att kommunicera under förutsättning att 

de använder sig av en patientcentrerad infallsvinkel (McCabe, 2004). Skälet till att detta 

perspektiv ofta får stå tillbaka är att det inte uppskattas och tillvaratas i den kliniska 
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vårdkontexten, utan att omvårdnadsarbetet till stor del fortfarande är uppgiftscentrerad 

(McCabe, 2004). Författarna kan således se ett samband mellan en teoretisk kunskap om 

kommunikationsteknik och en praktisk tillämpning av den som något nödvändigt för att skapa 

en god och trygg patientkontakt där patienten upplever möjlighet att lyfta frågor som i det här 

fallet handlar om sin sexuella läggning. I sjuksköterskeutbildningen lämnas utrymme för 

samtalsträning och inlärning om olika kommunikationsmetoder utifrån utarbetade teorier, 

något som i enlighet med uppsatsens resultat skulle vara till stor gagn för patienterna. Dock 

tas ingen hänsyn till vårdpersonalens egenförvärvade sociala kompetens, något som lyfts fram 

som en viktig aspekt av såväl omvårdnadsteoretiker som artikelförfattare och patienter själva. 

Detta kan orsaka en diskrepans mellan teoretisk och reell kunskap. Den utbildade 

sjuksköterskan kan i en välordnad och strukturerad miljö besitta alla de teoretiska färdigheter 

som krävs samtidigt som hon under press i en reell omvårdnadskontext kan sakna den sociala 

förmåga som krävs för att upprätta en relation till patienten som bidrar till att skapa ett forum 

där öppna samtal blir bekväma. 

McDonald, McIntyre och Anderson (2003) har genomfört en litteraturstudie som handlar 

om att komma ut och de faktorer som påverkar processen. De har sett att ett könsneutralt 

språk bidrog till att patienterna i den studerade gruppen kände sig bekväma. Irwin (2007) fann 

att det var viktigt att vårdpersonalen inte förringade det homo-eller bisexuella förhållandet 

eller äktenskapet till något mindre legitimt än det heterosexuella. Detta kan ske medvetet eller 

omedvetet genom ett oaktsamt språkbruk (Irwin, 2007). Ett genomgående tema i de artiklar 

som lyfter frågan om språkbruk är att ett könsneutralt språk är källa till positiva upplevelser. 

Detta verkar vara långt ifrån en självklarhet.  

I målen för sjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) stipuleras att det ingår i sjuksköterskans 

kompetensområde att:  

 
Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömning utifrån relevanta vetenskapliga, 

samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna (SFS, 2006:1053, 

s.47).  

 

Det är tydligt att det ligger på sjuksköterskans ansvar att värna om minoritetsgrupperna och 

reflektera över sitt handlingssätt. Trots att lagen är tydlig rörande sjuksköterskans ansvar finns 

behovet av en hbt-certifiering som utfärdas av den till största delen ideellt bedrivna 

organisationen RFSL. Önskvärt vore att kunskap om hbt-personers hälsosituation och 

utsatthet förmedlades via de lärosäten som utbildar vårdpersonal och att ideella organisationer 

fungerar som komplement snarare än huvudutbildare. 
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10. 2 Kunskap och utbildning hos vårdpersonal och vårdstudenter 

Som det framgår i resultatet efterlyser många homo- och bisexuella kvinnor ökat 

kunskapsbehov hos vårdpersonal. Röhndal (2009b) genomförde en kvantitativ studie där hon 

undersökte kunskapsläget om hbt-personer hos 124 sjuksköterske- och läkarstudenter genom 

frågor gällande vård, fysiologi och situation i samhället. Som adekvat kunskap om gruppen 

bedömdes korrekta svar på 70 % av frågorna. 66 % av studenterna klarade inte denna gräns. 

Enbart 10 % hade en godkänd nivå på kunskap om omvårdnad av hbt-personer. Jämförelsen 

mellan religiösa och ickereligiösa studenter visade att ickereligiösa hade högre poäng i 

kunskap men ingen grupp klarade gränsen för godkänt (Röndahl, 2009b). Lyn Irwin (2007) 

undersökte hur hbt-patienter och personal bemöttes i vården och vad som skulle behövas för 

att förbättra vården. I studien framgick att det fanns ett behov av att utbilda sjuksköterskor 

och övrig vårdpersonal om sexuella läggningar och homofobi. Irwin skrev att detta borde ske 

fortlöpande, till exempel genom workshops. Negativa attityder gentemot hbt-personer spreds 

också från äldre generationer till yngre och det var därför viktigt att de äldre angav en 

acceptabel ton. Som vårdpersonal löpte man en risk att själv stämplas som hbt-person och 

utsättas för diskriminering av fördomsfulla kollegor om man tog parti för hbt-patienter (Irwin, 

2007). Röndahl, Innala och Carlsson (2004a) undersökte i en kvantitativ studie attityder mot 

homosexuella hos 224 personer som arbetade eller studerade inom vård. Attityderna var som 

helhet positiva i gruppen, dock hade undersköterskestudenterna något mer negativa attityder. 

Enbart 58 % av gruppen totalt trodde att homosexualitet var medfött. 35 % trodde att det är 

något en person väljer. Attityderna gällande anledningen till homosexualitet (medfödd eller 

självvald) gick även att sätta i samband med attityderna rörande homosexualitet. De som 

trodde att det var medfött hade i högre grad en positiv inställning till homosexualitet än de 

som trodde att homosexualitet var något självvalt (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004a). 

Travelbee (1971) beskriver i sin teori om mellanmänskliga relationer hur sympatin har en 

viktig plats i den mellanmänskliga relationen. Sympati kännetecknas av medkänsla där den 

vårdande aktivt går in för att ta del av patientens upplevelse av sin situation. Travelbee 

påpekar också människans unikhet (Travelbee, 1971). Om fokus läggs på vårdpersonalens 

egna attityder istället för patientens upplevelse kan en mellanmänsklig relation inte uppnås. 

Det krävs en fortlöpande diskussion och självrannsakan av egna attityder hos vårdpersonalen 

för att undgå att negativa attityder får fäste. Samtidigt blir vikten av utbildning och inte minst 

fortbildning påtaglig då negativa attityder annars kan spridas från en generation till en annan.  
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10.3 Heteronormativitet 

Ett återkommande tema i resultatet är respondenternas tankar om och oro inför 

heteronormativitet. Enligt Travelbees (1971) omvårdnadsteori präglas det initiala mötet av 

förförståelse som båda parter bär på. Det är viktigt att särskilt sjuksköterskan försöker bli 

medveten om sin förförståelse. Detta är nödvändigt för att en god vårdrelation skall kunna 

uppstå och för att adekvat vård skall kunna ges till patienter (Travelbee, 1971). McDonald, 

McIntyre och Anderson (2003) menar att så länge vårt samhälle är konstruerat utifrån de 

retoriska begrepp som heteronormativiteten innefattar kommer alla de som inte är 

heterosexuella att falla utanför normen. Sådan utanförskap minskar inte i kontakt med vården, 

utan vården blir en förlängning av heteronormativiteten. Det är av vikt att vårpersonal aktivt 

och hela tiden arbetar för att minska dessa heteronormativa bilder (McDonald, McIntyre & 

Anderson, 2003). Författarna menar att detta inte bara handlar om att ändra fysiska objekt 

som exempelvis informationsfoldrar och inskrivningsformulär, utan att det även handlar om 

kunskap hos vårdpersonal och vårdpersonalens attityder och deras emotioner. Irwin (2007) 

menar att fortlöpande utbildning är essentiellt. I Röndahl, Innala och Carlssons (2004b) 

kvantitativa studie undersöktes vårdpersonals och vårdstudenters känslor gentemot 

homosexuella patienter och om de skulle undvika att vårda dem och det fanns möjlighet. 47 % 

ansåg att det inte spelade någon roll, utan att det ingår i uppgiften att vårda alla personer, 

oavsett sexuell läggning medan 11 % hade en fördömande attityd kring vården av 

homosexuella. 

I såväl vårdkontext som samhället i stort förmedlas ständigt intryck och information. Den 

information som förmedlas hos olika vårdinstanser är ofta präglad av det heteronormativa. En 

massiv utveckling har skett för att bejaka det mångkulturella samhället, med insatser som 

exempelvis att informationsbroschyrer inom vården trycks på flera olika språk och att 

socialantropologi tar plats i utbildningarna. Trots att såväl lagstiftning som ett allmänt 

synliggörande arbetar för att tillvarata hbt-personers intressen bortses det ibland ifrån denna 

grupp inom sjukvården. Detta visar sig i resultatet att hbt-personer upplever att vårdpersonal 

saknar kunskap om deras hälsosituation. Det skulle behövas ett mer aktivt arbete för att 

minska de negativa attityderna och sträva bort ifrån heteronormen även om förändringar tar 

tid. Enligt Dysart-Gale (2010) behöver ett samhällspolitiskt engagemang för att öka 

vidsyntheten inte nödvändigtvis ge resultat på kort sikt.  
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10.4 Att komma ut 

Olika individer har olika skäl till att komma ut. För vissa kvinnor tycks det vara mycket 

viktigt att, i relation till att säga sanningen, kämpa för homo- och bisexuella kvinnors rätt till 

att leva öppet och kämpa för att klimatet skall vara gynnande för gruppen. Polek, Hardie och 

Crowley (2008) genomförde en kvantitativ studie på 96 homo- och bisexuella kvinnor där 

sambandet mellan definierning av sin sexuella läggning och hur det påverkade beslutet att 

komma ut för sin vårdgivare undersöktes. Resultatet visade att ju närmare en kvinna 

definierade sig som heterosexuell desto mindre troligt var det att hon skulle berätta om sin 

sexuella läggning. Det gick även att se att ju nöjdare kvinnorna var med sina vårdgivare, desto 

troligare var det att de valde att komma ut. Bergeron och Senn (2003) undersökte sambandet 

mellan utnyttjandet av vården och lesbiska kvinnors utbildningsnivå. 254 kanadensiska 

lesbiska kvinnor deltog i studien. Ju högre utbildningsgrad en kvinna hade, desto mer 

feministisk var hon. I studien såg man att den feministiska inställningen fungerande som en 

skyddande faktor mot heteronormativiteten. Dessa kvinnor valde i allt högre utsträckning att 

komma ut och att i högre grad nyttja vården. Dessutom minskade feminismen den 

internaliserade homofobin och i studien såg man att faktorn att komma ut gjorde att kvinnorna 

fick bättre vård (Bergeron & Senn, 2003). Även vårdpersonalens högre grad av utbildning 

ledde till bättre vård. Varken alla vårdgivare eller alla patienter är högutbildade och 

vårdpersonalen skall kunna vara där för alla patienter och värna om deras rätt till vård, oavsett 

utbildningsgrad. Hälso- och sjukvårdspersonal måste, så som Travelbee poängterar, värna om 

den unika personen (Travelbee, 1971). Alla har olika förutsättningar till att hävda sin rätt men 

vi som sjuksköterskor kan hjälpa till att låta den unika identiteten växa fram. Travelbee 

(1971) menar att exempelvis kan vi som sjuksköterskor tillämpa ett terapeutiskt användande 

av oss själva. Genom att ha självinsikt, kunskap om dynamik i relationer, kunna tolka olika 

handlingars innebörd och faktiskt kunna ingripa och åtgärda saker bejakas den 

mellanmänskliga relationen och patienten kan få vara den unika varelse hon är.      

Som framgår av resultatet är självbestämmandet en viktig faktor vid att komma ut inför 

vårdpersonal. Viljan att ge en korrekt helhetsbild och att vara sanningsenlig är teman som 

författarna funnit extra intressanta. I kontrast till dessa faktorer som är drivkrafter för att 

komma ut inför sin vårdgivare är många homo- och bisexuella kvinnor rädda för de negativa 

konsekvenser som kan följa med att komma ut, till exempel diskriminering, negativt 

bemötande eller homofobi. Att komma ut är nära sammanlänkat med känslor, så som oro, 

rädsla för att kategoriseras och rädsla för reaktioner hos vårdpersonal. Alla dessa faktorer 

påverkar kontinuerligt beslutsfattandet kring att komma ut. McDonald, McIntyre och 
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Anderson (2003) fann i sin litteraturstudie att fenomenet att komma ut är en konstruktion av 

historia, socialt samspel och ett ständigt resonerande. Att komma ut är inte något som sker 

bara en gång, utan är en ständigt pågående process. Just denna process har inverkan på den 

psykiska och emotionella hälsan eftersom det är en del av det totala hälsotillståndet 

(McDonald, McIntyre & Anderson, 2003). Om denna process sker kontinuerligt hos varje 

enskild tar detta beslutsfattande mycket tid, mycket energi och många val är involverade i 

beslutsfattandet. I en vårdkontext är patienten generellt i behov av vård och har kanske inte 

den kapacitet och styrka som finns i ett friskt tillstånd. 

För att en mellanmänsklig relation skall uppstå, enligt Travelbees omvårdnadsmodell, måste 

sjuksköterskan ha en empatisk förmåga och kunna förstå patientens tankar och upplevelser 

(Travelbee, 1971). Det kan dock bli svårt om det är så att en patient inte kan, vågar eller vill 

komma ut för vårdgivaren. Alltså måste självbestämmandet främjas genom att en öppen 

kommunikation finns, de heteronormativa förutsättningarna bearbetas och kunskapsnivån hos 

vårdpersonal ökar. Ett sätt att göra detta kan vara genom att väntrum, broschyrer, 

informationsblad, affischer och inskrivningsblanketter håller en neutral ton (McDonald, 

McIntyre & Anderson, 2003). 

10.5 Metoddiskussion  

Den metod som författarna har använt bygger på Fribergs (2010) modell för litteraturöversikt.  

Urvalet av studier speglar syftet väl. Antalet valda artiklar i resultatet är rimligt för det 

deskriptiva perspektivet och en utökning av antalet artiklar skulle kunna leda till 

återupprepningar av teman. Ett bredare underlag i form av fler artiklar av sociologisk art 

skulle kunna ge en tydligare bild av den sociala kontexten som homo- och bisexuella kvinnor 

lever i. För en mer djupgående studie skulle även tidsspannet för valda resultatartiklar kunna 

ha breddats då en mängd forskning stammar från 80- och 90-talet. Författarna valde dock efter 

noggrant övervägande att begränsa sig till åren 2001-2011 för att ge en rättvis bild av dagens 

kunskapsläge och samhälle. 

I bakgrunden har författarna valt att använda ett flertal publikationer av RFSL. Författarna 

har övervägt risken för jäv men efter att noga kontrollerat syftet med publikationerna och 

diskuterat innehållet i de använda texterna är författarna av den uppfattningen att innehållet i 

publikationerna stärker bakgrunden i denna uppsats. Författarna vill också poängtera att 

RFSL:s arbete syftar till att främja sexuellt likaberättigande och inte till att framhäva någon 

sexuell läggning på bekostnad av en annan.  
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I resultatet och diskussionen används ett flertal artiklar av Gerd Röndahl. Skälet till att 

författarna valt att lyfta flera artiklar av samma författare är att artiklarna täcker det område 

författarna är intresserade av, samt har en narrativ och explorativ infallsvinkel. Det är således 

patienternas upplevelser som lyfts och stärks med citat.  Studier av samma författare skulle 

dock kunna leda till att främja en viss tolkning. 

För analysen användes Fribergs kvalitetsindikatorer för vetenskapliga artiklar för att sovra i 

materialet (se tabell 3) (Friberg, 2010). Tack vare tydligheten i detta verktyg har urvalet gått 

lätt. Författarna har sedan identifierat faktorer i artiklarna. Dessa teman har jämförts 

författarna emellan. Att författarna var och en för sig analyserat för att sedan jämföra 

resultaten har varit positivt för såväl arbetsprocessen som slutresultatet då olika infallsvinklar 

ibland uppstått och en bredare förståelse för materialet har uppnåtts genom upprepad 

bearbetning.  

Då artiklarna som använts som underlag alla är skriva på engelska har det skett ett 

översättningsarbete av dessa då författarna valt att skriva kandidatuppsatsen på svenska. Det 

finns en risk att information och egentliga betydelser kan gå förlorade. Ord har översatts på 

Nordstedt engelska ord online (http://www.ord.se/). Då osäkerhet uppstått kring betydelsen av 

ett ord har detta diskuterats mellan författarna för att få den mest passande översättningen. 

När det varit omöjligt att översätta rakt av har författarna försökt skapa en formulering som 

motsvarar innebörden av det engelska uttrycket.  

I många fall används ordet homofobi i den mening som enligt författarnas definition innebär 

heterosexism och heteronormativitet. Då detta är fallet har författarna valt att istället använda 

ordet heterosexism eller heteronormativitet beroende på vilket som har passat med innehållet i 

texten. Författarna har inte lagt in någon värdering i något av begreppen, utan har endast 

använt den presenterade definitionen för att förtydliga så mycket som möjligt för läsaren. 

Efter att ha studerat ett flertal andra teoretiker valde författarna Travelbees (1971) teori om 

mellanmänskliga relationer då denna passade bra ihop med författarnas syfte som berör mötet 

mellan patient och sjuksköterska. Utmaningen med Travelbees teori är att den ställer höga 

krav på sjuksköterskans mognadsgrad då hon förväntas använda sig själv som ett verktyg för 

terapi i omvårdnaden. Travelbees teori har varit praktisk för arbetets framväxt då teorin har 

stärkt de uttalanden som patienter i de presenterade studierna har uttryckt. Teorin pekar också 

på en mängd olika brister hos vårdaren som också lyfts fram i artiklarna. Det har således varit 

god kongruens mellan teorin och resultat.  
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11. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att det finns brister inom hälso- och sjukvården för att 

möta denna patientgrupp. Patienterna själva önskar en ökad kunskapsnivå och mer vidsynta 

attityder hos vårdpersonalen. Vidare uttryckte patienterna att vårdgivarna ibland utstrålade 

rädsla att göra och säga saker som av patienterna skulle kunna uppfattas som fel. Detta, 

menade patienterna, skulle kunna vara en orsak till att vårdpersonalen i många fall var 

undflyende i sitt bemötande och det är således dessa faktorer som påverkar mötet med vården. 

Patienterna lyfte också fram för- och nackdelar med att komma ut som en viktig aspekt av 

interaktionen i vården. Författarna menar att det är av stor vikt att sjukvårdspersonal 

ombesörjer att det alltid är bekvämt att vara öppen med sin sexualitet i en vårdkontext. 

I inledningen lyftes det fram att vårdkontexten ofta är heteronormativ vilket bekräftas i 

resultatet. Det är ett problem som bör lösas med hjälp av utbildning, fortbildning och dialog.  

Ett område där kunskapsluckor fortfarande finns är i beskrivningen av hur relationen mellan 

patient och närstående påverkas av patientens upplevelse av vården. Närstående beskriver 

frekvent hur de upplever att de är i vägen men författarna har inte funnit någonting skrivet 

som uttrycker vilken effekt detta har på relationen.  
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Tabell 1. Sökmatris    Bilaga 1 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Referenser 

Cinahl Sexual orientation 

AND women 

69 17 11 5 Anderson, Barbara & Quant 

(2001) 

Diamant & Wold (2003) 

Steele, Ross, Dobinson, 

Veldhuizen & Tinmouth 

(2009) 

McLaren (2006) 

Polek, Hardie & Crowley 

(2008)  
Cinahl Sexual orientation  

AND lesbian AND 

bisexual 

37 7 3 1 Fish & Bewley (2009) 

Cinahl Nurses attitudes 

AND lesbians 

11 6 2 1 Röndahl, Innala & Carlsson 

(2004a) 

Cinahl Homosexual AND 

nursing 

19 1 1 1 Röndahl, Innala & Carlsson 

(2004b)  

Cinahl AR "Henrickson M" 13 2 1 1 Henrickson &  Neville (2006) 

Cinahl AR “Rondahl G” 7 6 3 2 Röndahl, Innala & Carlsson 

(2006) 

Röndahl (2009a)  

Cinahl lesbian AND 

bisexual AND 

students 

12 3 1 1 Röndahl (2009b) 

Cinahl Lesbian AND 

experiences 

70 3 2 1 Seaver, Freund, Wright,  Tjia 

& Frayne (2008) 

Cinahl Heterosexism 26 6 3 3 Saulnier (2002) 

McDonald (2009) 

Irwin (2007) 

PubMed Sexual orientation 

AND lesbian AND 

nursing 

139 23 10 3 Dysart- Gale (2010) 

Brotman et al. (2007) 

Anderson,  McDonald, 

McIntyre & (2003) 

Cinahl Health care 

utilization in a 

sample of Canadian 

lesbian women 

1 1 1 1 Bergeron & Senn (2003) 

Cinahl Nurse-patient 

communication and 

exploration of 

patients’ experiences 

1 1 1 1 McCabe (2004) 

PubMed Homophobia AND 

heterosexism AND 

lesbian 

22 4 2 1 Sinding, Barnoff & Grassau 

(2004) 

 
Urval 1: Valda artiklar efter att titel lästs.  

Urval 2: Valda artiklar efter att sammanfattning lästs. 

Urval 3: Antal artiklar efter att hela artiklen lästs.
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Tabell 2. Matris över urval av artiklar till resultat   Bilaga 2 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Barbara, Quant 

& Anderson 

Experiences of 

lesbians in the 

health care 

environment 

 År: 2001 

 Land: USA 

 Tidsskrift: Women &         

Health 

Att undersöka lesbiska 

kvinnors erfarenheter i vården 

och förklara varför de inte 

alltid berättar om sin sexuella 

läggning.  

 

 Metod: Kvalitativ studie 

 Urval: Kvinnor ≥ 18 år. 

Självidentifierat lesbiska. 

 Datainsamling: I fyra 

fokusgrupper. 

 Analys: Med hjälp av 

programvara för kvalitativt 

material, NUD*IST. 

Fem teman kopplade till lesbiska kvinnors 

erfarenheter och val om att komma ut 

identifierades: ängslan, oro relaterad till att 

komma ut, försök att hitta gay-positiva 

vårdgivare, frustration över heteronormativitet 

och behandlingen av de lesbiskas partner. 

Brotman, Ryan, 

Collins, 

Chamberland, 

Cormier, Julien, 

Meyer, Peterkin 

& Richard 

Coming Out to 

Care: Caregivers 

of Gay and 

Lesbian Seniors in 

Canada 

 År: 2007 

 Land: Kanada 

 Tidsskrift: The              

       Gerontologist 

Att beskriva erfarenheter från 

vårdare av äldre homosexuella 

och att identifiera problem 

som framträdde vid 

undersökning av tillgång till 

och jämställdhet i hälso- och 

sjukvård. 

 Metod: Kvalitativ studie 

 Urval: 17 intervjuobjekt funna 

med hjälp av snöbollsurval. 

 Datainsamling: Öppna 

intervjufrågor. 

 Analys: Grounded theory-

metoden. 

Studien identifierar olika kritiska teman, 

däribland den inverkan som upplevd och 

förmodad diskriminering har. Andra faktorer är 

den komplexa processen som det innebär att 

komma ut och den roll som vårdgivaren har. 

Fish & Bewley 

 

 

 

Using human 

rights-based 

approaches to 

conceptualise 

lesbian and 

bisexual women’s 

health 

inequalities. 

 År: 2010 

 Land: Storbrittanien 

 Tidsskrift: Health and  

         social care in the   

        community 

 

Att bidra till debatten kring 

rätten att ha en approach till 

lesbiska och bisexuella 

kvinnors hälsa som bygger på 

mänskliga rättigheter. 

 

 

 Metod: Kvalitativ studie 

 Urval: 5909 kvinnor med 

lesbisk eller bisexuell 

läggning. 

 Datainsamling: Frågeformulär 

med tre kvalitativa frågor. 

 Analys: Med hjälp av 

programvara för kvalitativt 

material, Nvivo 

Fyra breda teman identifierades: 

heteronormativitet i vården, förbättrade 

attityder hos vårdgivare, jämlikhet i tillgång 

och ökad medvetehet och ökad information i 

subgrupperna. 

 

 

Henrickson & 

Neville 

Perceptions of 

lesbian, gay and 

bisexual people of 

primary 

healthcare service 

 År: 2006 

 Land: Nya Zeeland 

 Tidsskrift: Issues and 

innovations in 

nursing practice 

Syftet är att utforska hbt-

personers uppfattning av att 

komma ut till sina 

primärvårdgivare. 

 Metod: Kvantitativ studie 

 Urval: 2269 personer > 16 år. 

Sexuell dragning till samma 

kön. 

 Datainsamling: Frågeformulär 

i papperskopia eller på 

webben. 

 Analys: Med hjälp av SPSS 

Fler kvinnor än män ansåg att vårgivarnas 

attityd var viktigt vid val av vårdgivare. 

Statistiskt rapporterade fler kvinnor att deras 

vårdgivare ofta eller alltid förutsatte att de var 

heterosexuella och fler kvinnor hade kommit ut 

för sina vårdgivare. 
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12.0.1:s kalkylblad. 

 

McDonald 

 

 

 

 

 

Lesbian 

Disclosure: 

Disrupting the 

Taken for Granted 

 

 År: 2008 

 Land: Kanada 

 Tidsskrift: Journal of 

Nursing Research 

Att skapa en dialog för ökad 

förståelse för hur det är att 

leva som lesbisk i ett 

heterosexistiskt samhälle. 

 Metod: Kvalitativ studie 

 Urval: 15 kvinnor 26-56 år. 

Självidentifierat lesbiska. 

 Datainsamling: Gadameriska 

hermeneutiska intervjuer. 

 Analys: Grounded theory-

metoden. 

Att komma ut betraktades på olika sätt av 

informanterna: som ett sätt att säga sanningen, 

som ett sätt att vara sig själv, som ett sätt att 

vara aktivist eller som ett sätt för att skapa ett 

lesbiskt utrymme. 

 

 

Röndahl Lesbians’ and gay 

men’s narratives 

about attitudes in 

nursing 

 År: 2009 

 Land: Sverige 

 Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences 

 

Att beskriva homosexuellas 

erfarenheter som patienter och 

partners av attityder inom 

vården. 

 Metod: Kvalitativ studie 

 Urval: 17 kvinnor & 10 män 

23-65 år. 

 Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer.  

 Analys: Femstegsanalys där 

teman identifierades och 

kategoriserades för att bilda 

kärnan i respondenternas 

berättelser. 

Nästan alla intervjuobjekt upplevde osäkerhet 

kring att komma ut inför sjukvårdspersonal. De 

flesta patienter beskrev att de bemötts av 

respekt, men ibland kunde de uppleva ett 

distanserande i personalens beteende.  

Röndahl, Innala 

& Carlsson 

Heterosexual 

assumptions in 

verbal and non-

verbal 

communication in 

nursing 

 År: 2006 

 Land: Sverige 

 Tidsskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

 

Att rapportera vad 

homosexuella män och 

kvinnor hade att berätta om 

deras möte med 

sjukhusvården i egenskap av 

patient och närstående och 

vad de ansåg viktigt att föra 

fram rörande homosexualitet 

och omvårdnad. 

 Metod: Kvalitativ studie 

 Urval: 17 kvinnor & 10 män 

23-65 år. 

 Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

 Analys: Femstegsanalys där 

teman identifierades och 

kategoriserades för att bilda 

kärnan i respondenternas 

berättelser. 

Heteronormativitet förmedlas i allt ifrån 

väntrum till inskrivning via exempelvis 

formuleringar och broschyrer eller planscher 

som riktar sig till heterosexuella. Vårdpersonal 

ställde sig ofta perplexa om patienterna avvek 

ifrån heteronormen. Många sjuksköterskor var 

rädda att tilltala patienterna inkorrekt. Partners 

upplevde att de inte sågs som fullvärdiga 

anhöriga.  

Saulnier Deciding Who to 

See: Lesbians 

Discuss Their 

Preferences in 

Health and Mental 

Health Care 

Providers 

 År: 2002 

 Land: USA 

 Tidsskrift: Social Work 

  

Att förtydliga hur lesbiska och 

bisexuella kvinnor värderar 

sina vårdgivare och vilken 

vårdgivarinformation som 

informanterna ansåg viktigt 

för att göra sitt val av 

vårdgivare.   

 Metod: Kvalitativ studie. 

 Urval: 33 kvinnor. 

Självidentifierat lesbiska.  

 Datainsamling: I fem 

fokusgrupper. 

 Analys: Genomläsning av det 

transkriberade materialet 

och jämförelse med 

resultatet. Programvaran 

Hyper- Research användes 

Författaren fann fem kategorier; homofobi, 

heterosexism, tolerans, lesbisk känslighet och 

lebiskt bekräftelse. 
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för analys. 

Seaver, Freund, 

Wright, Tjia & 

Frayne 

Healthcare 

Preferences 

Among Lesbians: 

A Focus Group 

Analysis 

 År: 2008 

 Land: USA 

 Tidsskrift: Journal of 

Women’s Health 

Att karaktärisera lesbiskas 

erfarenheter av och 

preferenser rörande 

kvinnohälsa. 

 Metod: Kvalitativ studie 

 Urval: 22 kvinnor ≥ 18 år. 

Självidentifierade lesbiska. 

 Datainsamling: Tre olika 

fokusgrupper indelade efter 

ålder. Semistrukturerade 

intervjufrågor. 

 Analys: Grounded theory-

metoden. 

Tre stora teman hittades. Vårdmodellen, där 

respondenterna beskrev viktiga faktorer för 

idealvård som inkludering, specifik 

hälsoinformation och utbildning om lesbiska.. 

Vårdprocessen, där tillräckligt med tid för att 

slappna av och komma ut, strikt sekretess kring 

sexuell läggning, anpassad information i 

väntrum och möjlighet att specificera sexuell 

läggning på inskrivningsformulär önskades. 

Vårdrelationen, där öppen kommunikation, 

icke-heterosexism och öppenhet och 

hänsynstagande till lesbiskas problem 

efterlystes. 

Sinding, 

Barnhoff & 

Grassau 

Homophobia and 

Heterosexism in 

Cancer Care: The 

Experiences of 

Lesbians 

 År: 2004 

 Land: Kanada 

 Tidsskrift: Journal of 

Nursing Research 

 

Att undersöka vad som är 

signifikativt för lesbiska inom 

cancervård rörande såväl vård 

som bemötande.  

  Metod: Kvalitativ studie 

 Urval: 26 lesbiska kvinnor 

med en cancerdiagnos. 

 Datainsamling: Systematisk 

intervjustudie. 

 Analys: Genomläsning av 

intervjuerna och jämförelse 

mellan medlemmarna i 

projektgruppen samt med 

hjälp av programvara för 

kvalitativt material, Nvivo 

Majoriteten hade ej upplevt diskriminering 

inom cancervården. Dock fanns exempel på 

heterosexism där den sexuella läggningen 

ifrågasatts, den sociala kontexten förbisetts 

eller stöd saknats.  
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Tabell 3. Kvalitetsgranskning av artiklar    Bilaga 3 

Författare McDonald, 

2009 

Anderson, 

Barbara 

och 

Quand, 

2001 

Sauliner, 

2002 

Fish & 

Bewley, 

2009 

 

 

Röndahl, 

2009 

Röndahl, 

Innala & 

Carlsson, 

2006 

Sinding, 

Barnhoff & 

Grassau, 

2004 

Seaver, 

Freund, 

Wright, 

Tjia & 

Frayne, 

2008 

Brotman, 

Ryan, 

Collins, 

Chamberla

nd, 

Cormier, 

Julien, 

Meyer, 

Peterkin & 

Richard, 

2007 

Henrichson 

& Neville, 

2006 

 

 

Finns ett tydligt problem 

formulerat? 

X X  X X X X X X X X 

Finns en teoretisk 

problemformulering i 

bakgrunden? 

X -  - X X X X X X - 

Är syftet klart formulerat? X X X X X X X X X X 

Är metoden beskriven? X X X X X X X X X X 

Förs ett etiskt resonemang? - - - X X X - - - X 

Förs en metoddiskussion? - X X X X X X X X X 

 


