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Abstrakt
Sjuksköterskor har en central roll i att hjälpa patienter och 
deras partners med problem relaterade till sexualitet. Syftet 
med denna litteraturstudie var att beskriva homo- och 
bisexuella personers upplevelser av vårdpersonals 
bemötande. Vetenskapliga artiklar analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen
resulterade i sex kategorier: Att bli respekterad och 
uppmuntrad; Att det är betydelsefullt hur partners bemöts; 
Att vårdpersonal bemöter med heteronormativa 
förväntningar och tar avstånd; Att bli bemött med okunskap 
och att anses som sjuk; Att det är svårt att anförtro sig till 
vårdpersonal; Att vara orolig och rädd. Resultatet visade att 
homo- och bisexuella inte fick stöd från vårdpersonal och 
att de blev förlöjligade. Vårdpersonal hade bristande
kunskap om deras behov och de fick sämre vård än 
heterosexuella. Homo- och bisexuella beskrev också
vårdpersonal som positiva, stöttande och intresserade. När 
vårdpersonal upplevdes ha ett negativt bemötande var detta 
oftast förorsakat av heterosexistiska antaganden och
okunskap, vilket ledde till att homo- och bisexuella inte 
kände sig accepterade. Homo- och bisexuella personers 
upplevelse av bemötande kan förbättras genom att 
fördomar, heteronormativa antaganden och heterosexistisk 
kommunikation medvetandegörs och bearbetas hos 
vårdpersonal.

Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ manifest innehållsanalys, upplevelse, homosexuell, 

bisexuell, bemötande. 
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Sexualitet är en betydelsefull komponent för människors livskvalitet (Huber, Ramnarace & 

McCaffrey, 2006; Magnan, Reynolds och Galvin, 2006). Enligt Huber, Ramnarace och 

McCaffrey (2006), kan sjukvårdspersonal uppleva svårigheter med att uppmärksamma 

sexualitetsrelaterade frågor i vård och behandling av patienter. Författarna påstår att personal 

inom hälso- och sjukvård har begränsad kunskap om sexualitet och sexuella funktioner som

kan bli påverkade av behandlingar. För att en öppen kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient ska bli möjlig, krävs det att sjuksköterskan utvecklar en förståelse för betydelsen av 

sexuella faktorer. I Magnan, Reynolds och Galvins (2006) studie framgår att sjuksköterskor 

anser att sexuell rådgivning och utvärdering är en viktig del av yrket, men det finns 

fortfarande problem med att integrera denna kunskap i arbetet. I Öhman och Söderberg (2004) 

beskrivs hur personer med multipel skleros kunde känna skuld gentemot sin partner på grund 

av förändrade sexuella mönster som var relaterade till sjukdom.

Människor är rädda för det okända och att ha en begränsad kunskap om ett ämne eller en 

grupp av människor kan öka rädslan. Är kunskapen därtill baserad på missuppfattningar och 

felaktigheter så kan rädslan utvecklas till hat. Mellan var tredje och var fjärde invånare i 

Sverige är negativt inställda till homosexuella. Kännedom om homosexualitet och 

erfarenheter av människor som är homosexuella, är viktigt för att för att minska negativa 

uppfattningar (Folkhälsoinstitutet, FHI, 2003). Enligt Hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) 

mål ska hälso- och sjukvård syfta till en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen, samt att vård skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Hos vårdpersonal ska en holistisk människosyn ligga till 

grund för att vården ska kunna tillgodose olika behov som finns hos patienterna.

Galbraith, Arechiga, Ramirez och Pedro (2005) visar i en studie av män med prostatacancer, 

att det är viktigt att sjuksköterskor utvecklar medvetenhet om potentiella sexualrelaterade 

problem i samband med sjukdom, då de har en nyckelroll i att hjälpa patienter och deras 

partners med eventuella svårigheter. Sexualitet är en essentiell del av människans 

välbefinnande, som inte blir mindre viktig vid stigande ålder,

Begreppet sexuell identitet består av olika dimensioner; sexuell preferens, biologiskt kön, 

psykiskt kön och könsrollsidentitet (Nilsson Schönnesson & Brattberg, 2002, s. 183). Sexuell 

identitet innebär vad en person känner sig som och vad personen benämner sig som. Preferens 

innebär vem personen gillar och föredrar, om denne vill ha samlag med personer av ett eller
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båda kön. I västvärlden ligger fokus på identitet, varje person bestämmer själv sin sexuella 

läggning (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, 2008). Sexuell preferens är en 

kombination av erotiska fantasier, sexuella aktiviteter med andra personer, emotionell 

attraktion och inre upplevelse av identitet (homo-, hetero- eller bisexualitet). Dessa 

dimensioner påverkar människors sociala roller, vilket motsvarar den identitet som en person 

uppvisar för omgivningen (Nilsson Schönnesson & Brattberg, 2002, s. 183). 

Heteronormativitet innebär att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och 

förväntade. En annan sexualitet blir då betraktad som onormal och avvikande (Magnusson,

2006, s. 33). Sexuell läggning är summan av praktik, identitet och preferens. Sexuell praktik 

innebär vad en person gör, vilka sexuella erfarenheter personen har, samt vem personen har 

relation och sex med (Nilsson Schönnesson & Brattberg, 2002, s. 183).

Nilsson Schönnesson och Brattberg (2002, s. 185-186) beskriver att fram till slutet av 1800-

talet dominerade kyrkans syn, kyrkans företrädare betraktade homosexualitet som omoraliskt 

och syndigt. Detta ledde till en psykisk patologisering av och legala sanktioner mot

homosexuella. Författarna menar också att homosexuella människor fortfarande lever, mer 

eller mindre, under ett hot om diskriminering och detta visar att negativa attityder fortfarande 

finns kvar i samhället Begreppet homofobi framhåller förakt mot homosexuella personer, 

deras livsstil, kultur, beteende och handlingar (Nilsson Schönnesson och Brattberg, 2002, s. 

188). År 1944 blev det lagligt med homosexuella förbindelser, 61 år senare, 2005, kom ett 

förbud mot diskriminering inom bland annat hälso- och sjukvård (RFSL, 2008). Alla har rätt 

till lika vård och för att sjuksköterskor skall kunna ge detta krävs det att fördomar och 

negativa attityder medvetandegörs och motverkas.

Homosexualitet betyder att man har emotionella och/eller sexuella känslor för någon av 

samma kön. Personer med bisexuell identitet hyser sexuella eller emotionella känslor för båda 

könen. (RFSL, 2008). Homo- och bisexuella personer har sämre hälsa jämfört med den övriga 

befolkningen, speciellt den psykiska hälsan är betydligt sämre. Det är även vanligare bland 

homo- och bisexuella att ha olika former av vårdkontakt (FHI, 2006). När det gäller empirisk 

forskning om homosexualitet finns särskilda problem. Det är omöjligt att slumpmässigt välja 

deltagare från den homosexuella kulturen eftersom att denna inte går att identifiera. Detta gör

det svårt att generalisera resultat av sådan forskning. Forskare har ändrat fokus från att 

tidigare haft etiologiska och psykopatologiska frågeställningar till att idag inrikta fokus på 
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homosexuella personers psykossociala situation (Nilsson Schönnesson & Brattberg, 2002, s. 

190).

Vid första mötet mellan sjuksköterska och patienter tas bland annat anamnes. Detta samtal är 

många gånger baserat på heterosexuella antaganden, som exempelvis ”har du någon 

maka/make”. Detta kan leda till att sjuksköterskor kan gå miste om viktig information om 

patienten eftersom frågorna som ställs ofta är heterosexistiska, alltså utformade efter 

heterosexuella normer. Ett problem är även att sjuksköterskor ofta har undermåliga kunskaper 

om homo- och bisexualitet och de hälsorisker som homo- och bisexuella personer lever med. 

Detta kan ge upphov till felbedömningar av både omvårdnadsbehov och hälsorisker hos 

patienter och deras partners. Om sjuksköterskor inte har vetskap om att patienten lever i en 

homo- eller bisexuell relation kan sjuksköterskan missa att patienten har en partner som dels 

behöver hjälp och stöd, men som också kan bistå sin partner med hjälp och stöd. Genom 

denna studie ville vi öka förståelsen för hur homo- och bisexuella personer upplever 

vårdpersonals bemötande och hur bemötandet inverkar på dem och deras vård.

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva homo- och bisexuella personers upplevelser 

av vårdpersonals bemötande. 

Metod

Vi ville studera homo- och bisexuella personers upplevelser av vårdpersonals bemötande och 

valde då att göra en studie med ett inifrånperspektiv inspirerat av Holloway och Wheeler 

(2002, s. 271). Materialet vi sökte i datainsamlingen var vetenskapliga, kvalitativa studier. Vi 

specificerade problemet och utformade en plan för litteratursökningen. Därefter genomförde 

vi litteratursökningen, beskrev tillvägagångssättet för denna, och kvalitetsbedömde 

inkluderade artiklar. 

Datainsamling

Vi använde databaserna Academic Search Elite, Cinahl, Samsök och PubMed för att finna 

vetenskapliga artiklar till vår studie. Sökorden vi använde var attitude*, experience*, nurs*, 

homosex*, homophobia*, professional – patient relations, professional family relations, 

GLBT – persons, male, HIV-AIDS nursing, HIV-Infected Patients, HIV Infections, gay men, 

lesbians och mental health. Artiklarna skulle vara publicerade från 1998 och framåt. Vi gjorde 

även manuell sökning i vetenskapliga studiers referenser, då vi använde oss av databasen 
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Samsök. Sökord och träffar i databasen Samsök redovisar dessa manuella sökningar.

Sökningen presenteras närmare i bilaga 1, tabell 1.

Kvalitetsgranskning

Vi började med att läsa abstrakten till samtliga träffar vi fick. Detta var ett effektivt sätt att ta 

reda på om studierna hade rätt perspektiv och fokus. Det stora antalet träffar vi fick vid de två 

första sökningarna (364 och 183 stycken) var till stor del subversivt gentemot det fokus vi 

sökte, många av artiklarna handlade nämligen om sjuksköterskans möte och erfarenheter av 

homo- och bisexuella personer. I den första sökningen handlade ungefär hälften av artiklarna 

om HIV/AIDS och homosexualitet, därför exkluderade vi dessa i andra sökningen. Genom 

detta fick vi ett avsevärt mindre antal artiklar att använda. Två andra faktorer som gjorde att vi 

fick gallra antalet artiklar var ekonomi och tid, cirka 20 artiklar som enligt abstrakten

motsvarade vårt syfte fick väljas bort på grund av dessa faktorer. De tio utvalda artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt principer beskrivna i Willman, Stoltz och Bahtesevani (2006). Vi 

graderade kvalitén med tanke på formulering av tydligt syfte, urvalsförfarande, bortfall och 

datainsamlingsmetod samt analysmetod och forskningsetiska resonemang.Artiklarna 

graderades låg, medel, hög beroende på kvalitet (Willman & Stoltz, 2002, s. 85-90). Alla, 

utom en artikel bedömdes ha hög kvalitet. Den enda artikel som bedömdes ha medelkvalitet 

saknade fullständig beskrivning av metod och analys. Artiklarna och bedömningen 

presenteras i bilaga 2, tabell 2.

Data analys

Vi använde en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats som enligt Downe - Wamboldt 

(1992) gör det möjligt att beskriva det faktiska innehållet i text och undvika tolkning. Vi 

utgick ifrån vår frågeställning; ”Hur upplever homo- och bisexuella personer vårdpersonals 

bemötande”, när vi läste igenom artiklarna ett antal gånger för att få en känsla av helheten i 

texten. Därefter valde vi ut textenheter ur artiklarnas resultat, som motsvarade vårt syfte. 

Dessa textenheter kondenserades, alltså textenheternas omfattning reducerades, utan att 

förlora kärnan, meningsinnehållet, i varje textenhet (jfr. Downe – Wamboldt, 1992). I detta 

skede översattes också engelska textenheter till svenska. Sedan kondenserades textenheterna 

ytterligare och omformulerades till att-satser för att tydliggöra att de motsvarade syftet. 

Därefter kodades textenheterna och kategoriserades stegvis. Koden motsvarade innehållet i 

kategorin, med tanke på skillnader och likheter. Enligt Downe – Wamboldt (1992) är en 

kategori en grupp av innehåll som indelar texter i grupper som beskriver samma innehåll. Det 
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var viktigt att inte utelämna några data på grund av brist på passande kategori och inga data 

skulle passa in under mer än en kategori. De kategorier som framkom när inget innehåll gick 

att sammanföra längre framgår i tabell 3.

Resultat 

Dataanalysen resulterade i sex kategorier (tabell 3) som presenteras nedan.

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=6)
Att bli respekterad och uppmuntrad

Att det är betydelsefullt hur partners bemöts

Att vårdpersonal bemöter med heteronormativa förväntningar och tar avstånd

Att bli bemött med okunskap 

Att det är svårt att anförtro sig till vårdpersonal

Att vara orolig och rädd

Att bli respekterad och uppmuntrad

Studier visade att homo- och bisexuella personer fick stöd från vårdpersonal (Sinding et al., 

2004; Röndahl, 2005; Wilton & Kaufmann, 2001) och att de hade mötts av intresserad 

(Spidsberg, 2007; Wilton & Kaufmann, 2001) och tillmötesgående vårdpersonal (Wilton & 

Kaufmann, 2001). Homo- och bisexuella personer beskrev att de kändes tryggt att möta 

omtänksam vårdpersonal och att de blivit positivt bemötta, samt att det var skönt att det fanns 

någon som förstod dem. En person berättade att denne blivit chockad över vårdpersonalens 

engagemang och andra kände att uppmärksamhet från vårdpersonal var ovärderlig (Spidsberg, 

2007). Homo- och bisexuella personer upplevde att yngre vårdpersonal var mer öppna för det 

annorlunda och att vårdpersonal fick en mer öppen attityd över tid (Röndahl, 2005). En 

kvinna beskrev hur vårdpersonal såg henne som vilken kvinna som helst och att det var precis 

det hon var (Spidsberg, 2007).

Homo- och bisexuella personer ansåg att vårdpersonal på mindre orter visade mer omtanke 

och ödmjukhet (Röndahl, 2005). Vårdpersonal och partners kunde samarbeta för att stötta 

patienter (Wilton & Kaufmann, 2001). Informanter i våra studier upplevde att det var bra när 

vårdpersonal stannade hos dem hela tiden (Buchholtz, 2000). Homosexuella kvinnor såg det 

som positivt att bli tillfrågade om att föreläsa om lesbiskt föräldraskap (Spidsberg, 2007) och 
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de var glada över att kunna ”utbilda” vårdpersonal som inte hade träffat lesbiska mammor 

förut (Wilton & Kaufmann, 2001).

I en studie av Sinding et al. (2004) tyckte homo- och bisexuella personer att det var viktigt att 

poängtera att de inte blivit diskriminerade av vårdpersonal. Samtidigt beskriver en studie av 

Spidsberg (2007) att vårdpersonal gett fler privilegier till homosexuella än till heterosexuella 

och att detta berodde på att vårdpersonal varit rädda för att framstå som diskriminerande. En 

man beskrev en diskussion med vårdpersonal utan att denne tagit på sig sina 

”fördomsglasögon”.

Att det är betydelsefullt hur partners bemöts 

Homo- och bisexuella personer upplevde att vårdpersonal accepterade, uppmärksammade och 

inkluderade deras partners (Wilton & Kaufmann, 2001), samt att vårdpersonal var mottagliga 

för deras behov av stöd från partners (Sinding et al, 2004). Informanter i våra studier och 

deras partners blev respekterade av vårdpersonal (Röndahl, 2005, Sinding et al., 2004). 

Homo- och bisexuella beskrev att de blivit accepterade och bekräftade som föräldrar av 

vårdpersonal (Spidsberg, 2007; Buchholtz, 2000) och att vårdpersonal hade fått dem att känna 

sig som bra föräldrar (Wilton & Kaufmann, 2001). Vårdpersonal fick homo- och bisexuella 

att känna sig normala (Wilton & Kaufmann, 2001) genom att bemöta homosexuella par på 

samma sätt som heterosexuella och att vårdpersonal inte blev obekväma när homosexuella 

personer presenterade sina partners (Sinding et al., 2004). Partners tyckte det var positivt att 

de blev uppmuntrade av vårdpersonal (Buchholtz, 2000). 

There was no glitches, there was no hiccups, there 
was…certainly no…I mean they were very nice about it…I don’t 
think there was an awkward moment even when I said “This is 
[my partner] and she will be here.” It was “Oh of course”.
(Sinding et al., 2004, s. 183) 

Informanter i våra studier beskrev att vårdpersonal avvisade partners från rummet (Röndahl, 

2005; Wilton & Kaufmann, 2001) och att deras partners inte accepterades (Röndahl et al., 

2006). De fick inte delta i beslutsfattanden och hade inte samma rätt som heterosexuella 

partners (Wilton & Kaufmann, 2001). En kvinna, som var gift, beskrev att det bara stod 

”sambo med kvinna” i journalen. Vårdpersonal reagerade med bestörtning (Röndahl, 2005) 

och upprepade frågor om homo- och bisexuella partners namn när patienter uppgav en sambo 
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med ett samkönat namn (Röndahl et al., 2006). Informanter kände att atmosfären hämmade 

intimitet med partners och att de var avundsjuka på heterosexuella par som öppet kunde visa 

närhet (Wilton & Kaufman, 2001). Homo- och bisexuella personer tyckte att var konstigt att 

inte bli presenterade som par eller att inte bli presenterad överhuvudtaget när de deltog i 

föräldrautbildningar (Spidsberg, 2007) och homo- och bisexuella föräldrar var rädda för att bli 

satta ”under mikroskop” (Wilton & Kaufmann, 2001).

Det var en sjuksköterska som frågade vilken relation vi hade och 
vi sa ju då att vi var partners enligt partnerskapslagen för 
homosexuella och då blev jag [partner] genast ombedd att gå ut 
därifrån. (Röndahl, 2005, s. 82)

Att vårdpersonal bemöter med heteronormativa förväntningar och tar avstånd

Heteronormen förmedlades omedelbart i väntrum och på offentliga platser genom 

informationsmaterial och formulär. Även vårdpersonal förmedlade heteronormen och 

förutsatte att homo- och bisexuella personer var heterosexuella. Detta påverkade 

homosexuellas välbefinnande (Röndahl, 2005; Röndahl, et al., 2006). Homo- och bisexuella 

personer kände sig alienerade av heterosexuell orientering (Wilton & Kaufmann, 2001). De 

blev förnekade som personer (Röndahl et al., 2006) och var tvungna att försvara sig 

(Röndahl, 2005). En kvinna skildrade hur hennes personliga integritet blev kränkt när 

homosexualiteten blev satt i fokus istället för hennes graviditet (Spidsberg, 2007). En kvinna

beskrev hur bedövningen inte räckte och att vårdpersonal sagt åt henne att hon var en flata 

och då borde kunnat uthärda smärtan (Sinding et al., 2004). 

Förolämpande behandling från vårdpersonal härleddes till rådande heteronorm och rutiner

(Röndahl et al., 2006). Vårdpersonal hade bett om ursäkt för heterosexuellt utformade 

formulär och gjort ändringar från far till antingen partner eller donator (Wilton & Kaufmann, 

2001). Homosexuella personer tyckte att heteronormen hade en hämmande effekt på både 

hetero- och homosexuella och antog att vårdpersonal troligen inte var medvetna om detta 

(Röndahl et al., 2006). Informanter i våra studier visste inte om vårdpersonal hade sagt mer 

till dem om de varit heterosexuella (Sinding et al., 2004) eller om vårdpersonals negativa 

attityder berodde på sexuell läggning eller personlighet (Spidsberg, 2007).

Homo- och bisexuella personer önskade att vårdpersonal kunde inse att personen framför dem 

kanske inte levde ett heterosexuellt liv (Röndahl et al., 2006) och de tyckte det var tröttsamt 
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att vara tvungna att förklara sin situation för vårdpersonal flera gånger per dag (Spidsberg, 

2007). Homosexuella personer tvingades att antingen ljuga eller att utförligt förklara sin 

sexualitet på grund av det heterosexistiska språk som vårdpersonal använde (Robertson, 

1998). En kvinna blev upprepade gånger frågad om hon kunde vara gravid och hur hon kunde 

vara så säker på att hon inte var det. Hon kastade till slut ur sig att hon visste, därför att hon 

var lesbisk. Informanter undrade om det var relevant för vården att vårdpersonal ställde frågor 

som försatte homo- och bisexuella personer i en situation där kvinnor var tvungna att svara 

”nej” eller ”jag har sex med en kvinna” (Platzer & James, 2000). 

Även ett icke – verbalt beteende kunde vara lika förödande som speciella verbala uttalanden, 

när homosexuella avslöjade sin sexuella identitet till vårdpersonal (Platzer & James, 2000).

Homo- och bisexuella personer upplevde att vårdpersonal aldrig kom i närheten (Röndahl, 

2005, Sinding et al., 2004; Wilton & Kaufmann, 2001) och inte bemötte dem (Spidsberg, 

2007; Platzer & James, 2000; Röndahl, 2005). Vårdpersonal tog avstånd (Platzer & James, 

2000; Röndahl, 2005), blev besvikna (Wilton & Kaufmann, 2001) och kom med avvisande 

reaktioner (Platzer & James, 2000) när homo- och bisexuella personer avslöjade sin sexuella 

identitet. Vårdpersonal upplevdes som aggressiva och uteslutande mot informanter (Röndahl 

et al., 2006) och fick dem att känna sig avvikande (Platzer & James, 2000), osynliga (Sinding 

et al., 2004; Clear & Carryer, 2001) och ensamma (Sinding et al., 2004). De beskrev att de 

inte fick stöd (Wilton & Kaufman, 2001; Spidsberg, 2007) eller information från 

vårdpersonal (Röndahl, 2005; Sinding et al., 2004). De menade att vårdpersonal verkat 

stressade och inte haft tid att spendera med dem (Buchholtz, 2000). Det beskrevs hur 

fruktansvärt det var när vårdpersonal gömde sig bakom draperier (James & Platzer, 1999) 

och när vårdpersonal undvek homosexuella, samt när vårdpersonal inte sagt ett ord till dem, 

även när de gråtit (Röndahl, 2005). Homo- och bisexuella personer beskrev hur vårdpersonal 

gått ifrån utan att förklara sig och att de kommit in i rummet och tittat, för att sedan gå ut 

igen (Röndahl et al., 2006).

Homo- och bisexuella personer kände sig förödmjukade (Platzer & James, 2000; Röndahl, 

2005; Wilton & Kaufmann, 2001) och nedtryckta av vårdpersonal (Wilton & Kaufmann, 

2001). De blev stressade av fördömande attityder från vårdpersonal (Platzer & James, 2000). 

Det beskrevs även erfarenheter av förlöjligande från vårdpersonal (Sinding et al., 2004; 

Wilton & Kaufmann, 2001). Homo- och bisexuella personer upplevde att deras sexualitet inte 

var accepterad (Sinding et al, 2004) och att de inte var välkomna (Spidsberg, 2007), samt att 
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de fick jobba hårt för att klargöra relationer till partners och sina roller som potentiella 

föräldrar (Wilton & Kaufmann, 2001). Informanter berättade hur vårdpersonal vägrat att 

boka in dem för besök på grund av vårdpersonals kristna tro (Wilton & Kaufmann, 2001) och 

att kristen vårdpersonal ibland var fördömande, då dessa ansåg att homosexuella levde i synd 

(Röndahl, 2005). Detta fick homo- och bisexuella personer att känna sig smutsiga och 

skamsna i möten med vårdpersonal, vilket hade gjort att de låtit bli att söka vård (Platzer & 

James, 2000). Homo- och bisexuella personer berättade att de blivit utfrågade om sexuella 

vanor på ett sätt som upplevts som sexuellt övergrepp (Platzer & James, 2000) och att frågor 

som vårdpersonal ställde till homo- och bisexuella inte var relevanta, eftersom de inte 

ställdes till heterosexuella (Wilton & Kaufmann, 2001).

En manlig sköterska som hela tiden sa han om mig till och med 
när jag låg på gemensam sal med andra kvinnor. (Röndahl, 
2005, s. 18)

Homo- och bisexuella tyckte att homofobin var uppenbar på sjukhus (Wilton & Kaufmann, 

2001) Detta kunde leda till situationer där de blev illa behandlade exempelvis genom visat 

förakt från vårdpersonal (Platzer & James, 2000). I en situation uttryckte sig vårdpersonal på 

ett obehagligt sätt om huruvida cellprovstagning var aktuellt eller inte (Platzer & James, 

2000). På grund av tidigare möten med homofobi och heterosexism kände homo- och 

bisexuella personer sig tacksamma för saker som heterosexuella tog för givet (Sinding et al., 

2004). Homo- och bisexuella personer hade även varit med om att vårdpersonal öppet pratade 

om att de inte hade betalt för att vårda sådana som dem när det visste att homo- och bisexuella 

personer hörde. Vårdpersonal hade sagt att homosexuella kvinnor kunde vara ett hot mot 

heterosexuella kvinnor (Röndahl, 2005). En kvinna blev sorgsen när hennes sexualitet hade 

diskuterats utan hennes vetskap (Wilton & Kaufmann, 2001).

Informanter i våra studier tyckte att de var oerhört kränkande när vårdpersonal kodade 

homosexuell läggning i journaler. De kände att vårdpersonal var tvungna att lära känna homo-

och bisexuella personer innan de kunde acceptera homosexualiteten (Röndahl, 2005) och att

vårdpersonal inte var lika liberala och toleranta som de själva trodde (Spidsberg, 2007).

Att bli bemött med okunskap  

Informanter i våra studier upplevde att vårdpersonal var obekväma med homosexualitet 

(Wilton & Kaufmann, 2001; Buchholtz, 2000) och de kände sig svikna när vårdpersonal blev 
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nervösa inför homosexualitet (Sinding et al., 2004). Informanter upplevde att vårdpersonal 

inte visste vad de skulle säga eller hur de skulle kommunicera (Platzer & James, 2000; 

Röndahl, 2005).

Homo- och bisexuella personer beskrev att vårdpersonal var okunniga om homosexuellas 

behov. De trodde att vårdpersonals handlande berodde på okunskap och dumhet och de 

tyckte att vårdpersonal öppet förklarade sin okunskap (Röndahl, 2005). Homo- och 

bisexuella personer beskrev att vårdpersonal sa att de aldrig hade hört talats om homo- och 

bisexuella personer (Wilton & Kaufmann, 2001). Informanter ansåg att vårdpersonal måste 

lära sig att homosexuella personer inte bara är sexuella varelser (Röndahl et al., 2006). 

Homo- och bisexuella personer blev reducerade till sin sexualitet (Clear & Carryer, 2001; 

Röndahl, 2005). De blev arga och upprörda när det blev fokus på sexualitet och de negativa 

känslor som många människor har om homosexuella, blev bekräftade som befintliga hos 

vårdpersonal (Platzer & James, 2000). Homosexuella kvinnor blev frågade av vårdpersonal 

hur en sexakt mellan två kvinnor gick till, när detta var irrelevant för vårdtillfället (Röndahl, 

2005). Homo- och bisexuella personer blev behandlade som smittsamma (Sinding et al., 

2004). Vårdpersonal vägrade att söva dem på grund av aidsrisk. Vårdpersonal antog även att 

lesbiska inte tyckte om att ha saker i vagina och därför inte ville föda vaginalt (Röndahl, 

2005).

… alla förmodade att eftersom jag var lesbisk så ville jag inte 
föda vaginalt eftersom homosexuella kvinnor inte tycker om att 
ha saker i vaginan……. det var redan bestämt att jag absolut inte 
skulle föda vaginalt just för att jag var lesbisk det poängterade 
både läkaren och barnmorskan som var där. (Röndahl, 2005, s. 
22)

Homo- och bisexuella personer beskrev att vårdpersonal sjukförklarade homosexualitet och 

att denna patologisering till stor del var generationsbunden. De upplevde att 40-talister var 

okunniga och inte ville lära sig något nytt; det heterosexuella var det normala, allt annat var 

sjukt och fel (Röndahl, 2005). En studie av Sinding et al. (2004) visade på att vårdpersonal 

ansåg att homo- och bisexuella personer var onormala.

… många av de gamla strebrarna som jobbar inom vården anser 
nog att vi fortfarande är en utvecklingsstörning eller 
mentalsjukdom eller ……ja något sjukt. (Röndahl, 2005, s. 28)



12

Homo- och bisexuella personer ansåg att det var viktigt att tänka på vilket ord som var rätt 

för situationen och att visa hänsyn till heterosexuellas känslighet för ordval (Röndahl et al., 

2006). Samtidigt var det enligt homo- och bisexuella, okej för vårdpersonal att vara osäkra, 

överraskade och ibland nervösa (Spidsberg, 2007). 

Att det är svårt att anförtro sig till vårdpersonal

Homosexuella kunde inte vara öppna med vårdpersonal (Robertson, 1998; Röndahl, 2005; 

Wilton & Kaufmann, 2001) på grund av risken att utsättas för våld (Röndahl, 2005). Homo-

och bisexuella personer kunde inte anförtro sig åt vårdpersonal (Sinding et al., 2004, Wilton 

& Kaufmann, 2001). De kände en djup misstro mot vårdpersonal (Robertson, 1998) och 

menade att, särskilt manlig vårdpersonal, inte förstod deras relationer (Röndahl, 2005). En 

informant beskrev att man sluter sig när man ”kommer ut” och ”går på pumpen” (Röndahl, 

2005). Det saknades en riktig patientkontakt (Sinding et al., 2004) vilket gjorde att homo- och 

bisexuella inte fick hjälp av vårdpersonal (Wilton & Kaufmann, 2001). Samtidigt hade de

inget emot att vara öppna för att bredda erfarenheter och attityder hos vårdpersonal (Wilton & 

Kaufmann, 2001). 

Homo- och bisexuella personer beskrev att de inte ville tillbaka till vårdpersonal då dessa 

hade glömt bort vem de var (Sinding et al., 2004). Det var svårt och genant för informanter att 

vara öppna med sin sexualitet på grund av heterosexistiska antaganden (Platzer & James, 

2000). Det skapades problem när de inte berättade om sin sexualitet (Wilton & Kaufmann, 

2001) och de blev konstigt behandlade när de var hemlighetsfulla med hur de levde (Röndahl 

et al., 2006). Relationen med vårdpersonal blev komplicerad när de avstod från 

preventivmedel utan att förklara varför (Wilton & Kaufmann, 2001). Homo- och bisexuella 

personer som levde med stress ville inte gå till läkare eftersom de då skulle vara tvungna att 

prata om sin sexualitet (Robertson, 1998). En informant menade att öppenhet och humor var 

vägen till att bli en nöjd patient (Röndahl, 2005).

Många av de äldre lesbiska de går inte på de undersökningarna 
som man blir kallad till t.ex. mammografi och cellprov bara för 
att de tycker att det är jobbigt att fylla i papper och tvingas ljuga 
och vara försiktig för att inte försäga sig…jag vet flera som inte 
går… (Röndahl, 2005, s. 17)
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Att vara orolig och rädd

Homo- och bisexuella personer var oroliga inför vårdpersonals reaktioner och för att bli 

annorlunda behandlade och negativt stämplade på grund av sin homosexualitet. De var rädda 

för att detta skulle äventyra vården (James & Platzer, 1999; Platzer & James, 2000). Det fanns 

även en rädsla för att de själva eller deras barn skulle skadas av vårdpersonal (Wilton & 

Kaufmann, 2001).

I suppose my fear is that they’re just going to treat me differently 
to how they would other people. I don’t know whether I’d ever 
believe any different in this society. (James & Platzer, 1999, s. 
78)

Vårdpersonals rädsla för homosexualitet var på de homosexuellas bekostnad (Sinding et al., 

2004) och informanter ansåg att rädsla gjorde det svårt att lösa situationer (Röndahl, 2005). 

Homo- och bisexuella personer kände ängslan inför att möta vårdpersonal som hade en annan 

kulturell bakgrund eller som var religiösa. Informanter i våra studier skildrade ångest (Platzer 

& James, 2000) och paranoia (Spidsberg, 2007) i möten med vårdpersonal. Homosexuella 

kvinnor beskrev att det var mer skärrade över att det var manlig vårdpersonal som skulle ta i 

dem, än över att tillkännage sin sexualitet (Röndahl, 2005).

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva homo- och bisexuella personers upplevelser

av vårdpersonals bemötande. Data från tio vetenskapliga artiklar resulterade i fem kategorier; 

Att bli respekterad och uppmuntrad; Att det är betydelsefullt hur partners bemöts; Att 

vårdpersonal bemöter med heteronormativa förväntningar och tar avstånd; Att bli bemött med 

okunskap; Att det är svårt att anförtro sig till vårdpersonal; Att vara orolig och rädd. 

I vår studie framgick det att homo- och bisexuella personer upplevde att det var viktigt att få 

stöd från vårdpersonal. Personer som är sjuka i AIDS (Witt Sherman, 2001) upplever 

vårdpersonal som en livlina och har fullt förtroende för dem. Det framgår även att 

vårdpersonal inte visar någon rädsla, men däremot medkänsla gentemot personer som lever 

med AIDS. En studie om personer som lever med myokardit och deras makars behov av stöd 

(Kettunen, Solovieva, Laamanen & Santavirta 1999), beskriver att informanter är nöjda med 

stödet som vårdpersonal ger dem och att vårdpersonal uppmuntrar dem och inger hopp. 

Informanter i vår studie hade positiva erfarenheter av vårdpersonal som var uppmuntrande 
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gentemot partners, men de hade även upplevt frånvaro av stöd och att deras partners inte blev 

inkluderade. I studien om personer med myokardit och deras makars behov av stöd (Kettunen, 

Solovieva, Laamanen & Santavirta, 1999), beskriver författarna att vårdpersonal inte visar 

intresse gällande behov av stöd och att de äkta makarna ofta blir försummade av vårdpersonal. 

Enligt Eriksson (2001, s. 91) är nonchalering ett sätt att straffa patienten. I resultatet av denna 

studie framgick det att homo- och bisexuella personer upplevde att vårdpersonal inte pratade 

med dem. Detta kan liknas vid hur personer med HIV/AIDS beskriver att ingen pratar med 

dem eller vill äta tillsammans med dem (Geurtsen, 2005). Mörkhyade personer från fattiga 

områden beskriver även de hur vårdpersonal aldrig pratar med dem (Esposito, 1999). I vår 

studie framgick att vårdpersonal ignorerat och undvikigt homo- och bisexuella personer och 

detta kan jämföras med att personer med psykisk sjukdom känner sig isolerade, ensamma och 

utestängda på grund av att de blir exkluderade från andra människor och sociala normer 

(Mostafanejad, 2006). Vår studie visade att vårdpersonal, hade fördomar gentemot homo- och 

bisexuella, som är en minoritetsgrupp liknande kvinnor i studien av Esposito (1999). I deras 

studie beskrivs det hur vårdpersonal antar att kvinnliga patienter måste ha gjort många 

aborter, eftersom att de kommer från en speciell socioekonomisk grupp. Personer med HIV 

beskriver att andra människor ignorerar och undviker dem, samt hur människor öppet pratar 

om dem och kallar dem för nedvärderande saker (Cao, Sullivan, Xu,Wu, 2006). Även

personer med psykisk sjukdom beskriver att de känner sig avvisade när människor beter sig 

nedsättande mot dem (Mostafanejad, 2006). Vår studie visade att homo- och bisexuella

upplevde övergrepp från vårdpersonal och att personal velat få vårdmöten avklarade så snabbt 

som möjligt. Liknande erfarenheter rapporterar Esposito (1999) i sin studie om mörkhyade 

och fattiga kvinnor. Även dessa informanter upplever övergrepp och att vårdpersonal vill få 

möten överstökade.

Homo- och bisexuella personer i vår studie upplevde att deras partners inte blev accepterade 

och att de inte blev accepterade som föräldrar av vårdpersonal. En kvantitativ studie av 

Albarran och Salmon (2000) stärker vårt resultat genom bevis på att deltagande samkönade 

föräldrar i deras studie känner sig avfärdade och inte accepterade, samt att den icke-biologiska 

föräldern blir ignorerad och avvisad av vårdpersonal. Deras studie demonstrerar att homofobi 

generellt finns bland vårdpersonal.

I vår studie beskrev en informant hur hon inte fick tillräckligt med bedövning, på grund av att

hon var homosexuell. Detta framgår även i en studie av Cleeland, Gonin, Baez, Loehrer och 
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Pandya (1997), som påpekar att människor som tillhör minoritetsgrupper inte får adekvat 

smärtlindring och uppföljning. En annan studie (Cao et al., 2006) beskriver hur personer med 

HIV/AIDS blir ombedda att lämna sjukhus och vägras operation på grund av att det inte finns 

läkare som vill utföra operationen, samt hur personer med HIV/AIDS blir misstänksamt 

behandlade. Utebliven vård innebär alltid en kränkning av människans värdighet, men är 

också ett sätt att utöva makt över en maktlös (Eriksson, 2001, s. 92). 

Vår studie visade på hur homo- och bisexuella personers upplevelse av smärta inte blev taget 

på allvar, utan de istället bemöttes och behandlades efter deras sexualitet. Vidare visade vår 

studie på att homo- och bisexuella personer upplevde att de inte fick vara nära sin partner i 

vårdmiljöer på grund av att vårdpersonal avvisade dem. De fick inte samma inflytande i sin 

egen vård som heterosexuella. Allt detta innebär att deras värdighet kränktes. Eriksson (2001) 

menar att värdighet innebär människans absoluta värde som människa, likvärdighet och 

trovärdighet. Människans värdighet innebär också det värde som en person anser sig själv ha, 

självaktning, men också det värde som hon eller han tilldelas av andra eller utifrån något 

normsystem. En person upplever sin absoluta värdighet när hon eller han kan fullfölja sin

uppgift som människa, att kunna tjäna och finnas till för en annan människa. Den mänskliga 

värdigheten innebär även rätten att få välja och att få skydda sig mot intrång. Trovärdighet 

innebär att man som människa och patient blir tagen på allvar och att dennes upplevelser blir 

betraktade som sanna (Eriksson, 2001, s. 88).

Vår studie visade att homo- och bisexuella personer upplevde att de blev reducerade till sin 

sexualitet och bara sågs som sexuella varelser. De sågs även som sjuka och avvikande av 

vårdpersonal. Detta kan liknas vid hur homosexuella invandrare beskriver att deras sexualitet 

blir sedd som pervers och sjuk. En informant beskriver hur homosexualitet inte accepteras,

utan ses som en sjukdom (FHI, 2002). Deltagare i en studie av Mostafanejad (2006) beskriver 

att personer blir stereotypiserade när andra personer får veta att de har en psykisk sjukdom 

och att de inte blir sedda som unika personer, utan som individer utan unik identitet. 

I denna studie beskrev homo- och bisexuella personer att de var oroliga inför vårdpersonals 

reaktioner och för att bli negativt stämplade på grund av sin homosexualitet, samt att detta 

skulle äventyra deras vård. De var rädda för att de själva eller deras barn skulle skadas av 

vårdpersonal. Detta kan liknas vid en studie om homosexuella invandrare i Sverige (FHI, 

2002), där de beskriver hur de kände rädsla inför andra människors reaktioner. Ångesten inför 
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omgivningens reaktioner gör att de i FHI:s studie (2002) krymper sig själva och undviker

vissa saker. En man i samma studie är rädd för vad det skulle innebära om människor får veta 

att han är homosexuell. FHI:s studie (2002) beskriver att de blivit utsatta eller varit rädda för 

att utsättas för våld och att de blir stämplade på grund av att de tillhör en minoritet. Det 

framgår i studien att, i och med stämpling, är det en större stressfaktor att vara orolig inför vad 

andra människor tycker, än vad homosexuella personer med utländsk bakgrund reellt blir

utsatta för (FHI, 2002). 

Deltagare i vår studie upplevde att det var svårt att vara öppen i sin kommunikation med 

vårdpersonal. Även Ekwall, Ternestedt och Sorbes studie (2003) visar att kvinnor med 

gynekologisk cancer har svårt att prata om sexualitet med vårdpersonal och att de upplever att 

deras sexualitet och deras sexuella behov blir ignorerade. I vår studie framkom det att homo-

och bisexuella personer kände att de inte ville tillbaka till vårdpersonal de hade träffat. Detta 

kan jämföras med hur personer med psykisk sjukdom känner motvilja mot att besöka 

vårdpersonal (Cao et al., 2006). Homo- och bisexuella personer i vår studie upplevde att de 

inte kände sig välkomna. När en människa inte känner sig välkommen, oberoende av om det 

handlar om en enskild konkret situation eller om livet som helhet, fråntas hon eller han sitt 

hopp och sin livsglädje. Motsatsen, att välkomna någon, är att bekräfta denne som människa 

(Eriksson, 2001, s. 45). 

I denna studie framkom det att homo- och bisexuella personer kände sig ensamma och 

osynliga i vården. Ensamhet ger enligt Eriksson (2001, s. 45, 82, 86-89) upphov till lidande 

och att vara utestängd från all gemenskap orsakar ett ännu större lidande. Upplevelse av 

lidande är personlig. När lidande upplevs i relation till vårdsituationer är detta vårdlidande. 

Den vanligaste formen av vårdlidande är kränkning av patientens värdighet. Att kränka en 

människa innebär att frånta honom eller henne möjligheten att helt och fullt vara människa. 

Kränkning av människan kan ske genom både konkreta handlingar, som nonchalans vid tilltal 

och mer abstrakta handlingar, exempelvis genom att inte ”se” patienten. Att inte bli sedd eller 

att betraktas som någon man, inte är eller vill vara, är kränkande och skapar känslor av skam 

och förtvivlan. Vår studie visade på att vårdpersonal kränkte homo- och bisexuella personer 

med både konkreta och abstrakta handlingar gällande bemötande.
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Metoddiskussion

Eftersom syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka erfarenheter homo- och 

bisexuella personer har av vårdpersonals bemötande, användes en kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats (Downe-Wamboldt, 1992). Metoden innebar att arbeta textnära 

ursprungstexten, vilket medförde att kärnan och upplevelsen inte gick förlorad. Kvalitativt 

material granskas utifrån begreppen; trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim &

Lundman, 2004;, Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Genom att använda oss av en 

korrekt referensteknik gjorde vi det möjligt för läsaren att återgå till ursprungskällan och detta 

ökar trovärdigheten (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Trovärdighet kunde ytterligare

styrkas genom att forskarna beskrev analysarbetet på ett mycket detaljerat sätt så att läsaren 

kunde följa processen. Trovärdigheten kunde likaså styrkas med citat från ursprungliga data

(Graneheim & Lundman, 2004). Vårt material var begränsat till tio artiklar, men varje artikel 

var aktuell och vi kunde extrahera ett tillräckligt antal textenheter ur studierna som var

publicerade från 1998 fram till 2007. 

Det som riskerade trovärdigheten av vår studie var översättningen av data från engelska till 

svenska. Detta kan orsaka feltolkningar och att nyanser går förlorade. Vi försökte att undvika 

detta genom att fortlöpande gå tillbaka till ursprungsdata och använda oss av engelskt -

svenskt lexikon, när vi inte var helt säkra på översättningar. När vi sökte data till vår 

frågeställning så hittade vi endast studier från västerländska kulturer och detta kan innebära 

begränsningar i variation Detta ämne är möjligen inte lika åskådliggjort/aktuellt inom 

forskning om ämnet i andra kulturer. En vanligt förekommande urvalsmetod är den så kallade 

snöbollstekniken, där ett fåtal personer ur en specifik grupp får rekrytera deltagare. I våra 

artiklar användes denna metod bland annat genom 'communitys' och bekanta. Vi kan tänka 

oss att snöbollstekniken kan vinkla resultatet genom att deltagarurvalet blir för smalt, 

exempelvis genom att deltagarna tillhörde samma sociala och/eller ekonomiska grupp och att 

detta gör resultatet otillförlitligt. Detta kan samtidigt medföra att deltagarna är mer 

engagerade på grund av den mellanmänskliga rekryteringen. En annan betänklighet är 

överrepresentationen av kvinnor i våra data. Detta kan påverka resultatet genom att kvinnor 

har andra förutsättningar än män inom vård och samhälle. Vi hade svårt att få rena kategorier 

på grund av att ämnet bemötande är ett brett område och mycket i resultatet relaterar till flera 

kategorier. Datainsamlingen begränsades av den förbestämda tidsplaneringen. 
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Förslag på omvårdnadsinterventioner

Personal inom hälso- och sjukvård bör utbildas i ett ickeheteronormativt bemötande och 

därmed motverka ett kränkande bemötande och sämre omhändertagande av homo- och 

bisexuella personer (FHI, 2005). När det är relevant för vård och behandling bör vårdpersonal 

”öppna” för patienter att våga ställa sexualrelaterade frågor (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 

2003). Vårdpersonal kan lära sig använda ett mer könsneutralt språk, för att inte hindra 

patienter att ”komma ut” och samtidigt demonstrera öppenhet (Bjorkman och Malterud, 

2007). Sjuksköterskor som har ett neutralt förhållningssätt gentemot homosexuella personer 

bör uppmuntras av omgivningen till att vara mer positiva, eftersom konsekvensen av en 

emotionell ambivalens kan leda till att homosexuella personer undviker kontakt med 

homosexuella patienter. En allmän utbildning om homosexualitet kan göra att homosexuella 

patienter blir synliga (Röndahl, Innala & Carlsson, 2004) och genom detta kan diskriminering 

av homo- och bisexuella personer, som leder till ökad ohälsa hos denna grupp, minska. 

Sjuksköterskor måste uppmärksamma sexualitet och sexualrelaterade problem. Första steget 

är att belysa de problem som kan uppstå. Patienter och deras partners måste få ett personligt 

bemötande, passande farmakologiska interventioner, stöd, rådgivning och guidning gällande 

sexuella förändringar som patienterna och deras partners kan möta. Utöver detta bör patienter 

erbjudas extra information genom andra källor, exempelvis Internet, broschyrer och 

videofilmer. Behandling av sexuella problem måste planeras tillsammans med varje unik

person och dennes partner, så att det anpassas och utvärderas med tanke på relationen till 

partners och sexuella behov. Sjukvårdspersonal måste känna igen psykosociala och fysiska 

behov som patienter har, för att kunna främja en hälsosam sexuell självbild (Huber, 

Ramnarace & McCaffrey, 2006). 

Slutsats

Homo- och bisexuella beskriver mötet med vårdpersonal som positivt vad beträffar stöd och 

intresse. Det skildras även hur partners har bemötts med respekt och bekräftande. När 

vårdpersonal har ett negativt bemötande gentemot homo- och bisexuella är detta oftast 

förorsakat av heterosexistiska antaganden, okunskap och genom att homo- och bisexuella inte 

känt sig accepterade. Vårdpersonal bör bli mer medveten om att homo- och bisexuella 

personers upplevelse av bemötande kan förbättras genom att fördomar, heteronormativa 

antaganden och heterosexistisk kommunikation medvetandegörs och bearbetas. Ytterligare 
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forskning krävs inom detta ämne för att öka den vetenskapligt baserade kunskapen hos all 

vårdpersonal.
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Bilaga 1

Tabell 1 Litteratursökning
Databas Sökord Träffar (valda artiklar)
Cinahl professional – patient relations 

OR professional  family 
relations AND GLBT – persons 
OR homosexuals, male

364 st

Cinahl professional – patient relations 
OR professional  family 
relations AND GLBT – persons 
OR homosexuals, male NOT  
HIV-AIDS Nursing OR HIV-
Infected Patients OR HIV 
Infections

183 st (2)

Cinahl lesbians OR GLBT-person OR 
homosexuals AND experience

49 st (2)

Academic Search Elite homosex* AND nurs* AND 
attitude*

14 st

Academic Search Elite homophobia AND nurs* 28 st

Academic Search Elite gay men AND mental health 53 st (1)

Samsök Dahl Spidsberg 2 st (1)

Samsök Clear, Carryer 3 st (1)

Samsök Wilton, Kaufmann 19 st (1)

Samsök Sinding, Barnoff 11 st (1)

Samsök Experiences of lesbian couples 
during childbirth

23 st (1)
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Bilaga 2

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen och resultat av kvalitetsgranskning
Författare
År 
Land

Typ av 
studie

Deltagare
(bortfall)

Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög

Buchholz
(2000)
England

Kvalitativ 5 kvinnor Djupintervjuer/Grundad teori. Fem teman 
identifierades: 
Förberedelse av 
vårdpersonal, 
inklusion av 
partner, 
vårdpersonals 
stöd, juridiska 
frågor och 
sökandet efter 
förståelse.

Hög

Clear & 
Carryer 
(2001)
Nya 
Zeeland

Kvalitativ 7 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer/Tematisk 
innehållsanalys.

Lesbiska kvinnor 
hade inte 
fullständig 
tillgänglighet till 
bra vård.

Hög

Spidsberg 
(2007)
Norge

Kvalitativ 12 
kvinnor

Intervjuer/Fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 

Sårbarhet, ansvar 
och omtanke 
relaterades till 
pars beslut att 
vara öppna med 
sexualitet. De 
upplevde under-
och 
överfokusering 
på sexualitet och 
kände ansvar för 
sina egna 
attityder. Paren
upplevde
situationer med 
genuin vård och 
situationer med 
mindre genuin 
vård.

Hög

James & 
Platzer
(1999)
England

Kvalitativ Okänt Fokusgrupper och intervjuer Speciella etiska 
frågor krävde 
hänsyn för att 
skydda forskare 
och deltagare vid 
kvalitativ 
forskning med
homosexuella 
informanter

Medel
(analys 
och 
metod 
framgår 
ej)
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Författare
År 
Land

Typ av 
studie

Deltagare
(bortfall)

Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög

Platzer & 
James 
(2000)
England

Kvalitativ 35 
kvinnor

Fokusgrupper och 
semistrukturerade 
djupintervjuer/
Tematisk innehållsanalys.

Vårdpersonal var 
okunniga om 
lesbiska 
kvinnors behov 
genom 
heterosexistiska 
antaganden, 
fördömande och 
oförskämt 
beteende. Detta 
orsakade att 
kvinnor dröjde 
med att söka 
vård för att 
undvika obehag, 
skam eller fysisk 
skada.

Hög

Robertson
(1998)
England

Kvalitativ 37 män Fokusgrupper och individuella 
intervjuer/Grundad teori

Det fanns ovilja 
att berätta om sin 
sexualitet för 
vårdpersonal, 
vilket resulterade 
i att mentala 
behov kunde bli 
oupptäckta. 
Informanter 
ställdes inför 
sociala 
svårigheter när 
det handlade om 
att hantera sin 
sexualitet, något 
som kunde 
fortgå hela livet. 
Gifta mötte 
svårigheten att 
leva dubbelliv: 
Alkoholmissbruk 
och depression 
var effekter av 
stressig livsstil.

Hög
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Författare
År 
Land

Typ av 
studie

Deltagare
(bortfall)

Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög

Röndahl 
(2005)
Sverige

Kvalitativ 27 män 
och 
kvinnor
(30)

Semistrukturerade 
intervjuer/Innehållsanalys

Homosexuella 
rapporterade 
rädsla och oro 
över 
heterosexuellas 
reaktioner när de 
tillkännagav sin 
sexualitet. 
Patienter och 
partners beskrev 
situationer där 
heteronormativa 
antaganden, som 
språk och 
beteenden, visats 
av vårdpersonal. 
De upplevde 
detta som 
okänsligt, och 
förödmjukande.

Röndahl, 
Innala & 
Carlsson
(2006)
Sverige

Kvalitativ 17 
kvinnor
10 män

Kvalitativa 
intervjuer/Innnehållsanalys 

Heteronormen 
förmedlades i 
väntrum, 
patientdokument 
och 
inskrivnings-
samtal, samt att 
vårdpersonal 
ofta visade 
förvåning när 
patienter avvek 
från normen. 
Vårdpersonal 
visste inte hur de 
skulle bete sig 
och detta ledde 
till osäkerhet. 

Hög

Sinding, 
Barnoff & 
Grassau 
(2004)
Kanada

Kvalitativ 26 
kvinnor 

Djupintervjuer/Innehållsanalys 
med hjälp av dataprogram

Vårdpersonal 
ignorerade 
lesbisk identitet 
och socialt 
sammanhang. 
Många deltagare 
pratade varmt 
om vårdpersonal 
som varit 
stödjande och 
som accepterat
partners.

Hög
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Författare
År 
Land

Typ av 
studie

Deltagare
(bortfall)

Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög

Wilton & 
Kaufmann. 
(2001)
England

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

50 
kvinnor

Kvalitativa och kvantitativa 
enkäter/ Analys via SPSS.

Deltagarna var 
generellt nöjda 
med vården, men 
rapporterade oro 
och ängslan 
relaterat till 
avslöjande av 
homosexualitet 
och 
barnmorskors 
personliga 
attityder och 
fördomar, vilket 
kunde påverka 
vårdkvaliteten 
negativt och leda 
till obehag och 
ibland fientligt 
bemötande   

Hög


