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Sammanfattning    

Hälsoläget hos HBT-personer (homo-, och bisexuella och transpersoner) är generellt 

sett sämre än den övriga befolkningen, vilket relateras till diskriminering, utsatthet, och 

rådande normsystem i samhället, som benämns hetero- respektive cisnormativitet. 

Dessa yttrar sig bland annat genom att människor antas och förväntas vara 

heterosexuella, respektive förutsätts ha en könsidentitet som överensstämmer med deras 

kroppsliga kön. I vården kan detta medföra bemötande- och kunskapsproblem då 

vårdpersonal möter HBT-personer. Att uppfylla de mål som föreskrivs i hälso- och 

sjukvårdslagen samt att efterkomma Diskrimineringslagen försvåras härigenom. 

Forskning visar att många HBT-personer upplever sig diskriminerade och kränkta i sina 

kontakter med vården, vidare framkommer i studier att det finns en okunnighet i vården 

om hur ett gott bemötande ser ut för HBT-patienter. För att en förändring ska kunna 

komma till stånd i vården är det av vikt att få kunskap om hur HBT-patienter upplever 

bemötandet i vården. Syftet med uppsatsen var att belysa HBT-patienters upplevelser av 

bemötande i vården. För att få en ökad förståelse av fenomenet valdes att genomföra en 

litteraturstudie med analys av kvalitativa artiklar. Analysen gav tre huvudteman: Nekad 

sin identitet; Sedd som individ; och Okunskap och oförståelse. HBT-patienter kunde 

uppleva hur vårdpersonal bemötte dom på ett respektlöst sätt; vidare hur deras sociala 

sammanhang, sexualitet respektive könsidentitet avfärdades; likaså hade de upplevelser 

av att förfrämligas; de upplevde även att de sågs som onormala. HBT-patienter hade 

också positiva upplevelser, de kände hur vårdpersonal bemötte dem med hänsyn, 

bekräftelse och intresse. Upplevelser av okunskap och oförståelse, som yttrade sig i cis- 

och heteronormativa antaganden; ointresse och ovilja att lära; samt obekvämhet, 

osäkerhet och oförbereddhet, var även påtagliga. Ämnen som diskuteras är bland annat 

bekräftelsens betydelse för människan, och dess centrala funktion i vårdrelationen, samt 

behovet av ökad HBT-kunskap och medvetenhet.  

 

 

Nyckelord: HBT, homosexuell, transgender, upplevelser, bemötande, 

heteronormativitet, cisnormativitet  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”I propose – There can be no greater 

  alienation than to be deemed an 

  inauthentic human being” 
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INLEDNING 

Det västerländska samhället är präglat av heterosexualiteten som norm (Olsson, 2004). 

Denna norm, heteronormen, styr vår syn på kön och sexualitet, och uttrycks genom de 

förväntningar och antaganden om hur män och kvinnor förväntas vara utifrån 

föreställningar om manligt och kvinnligt, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, 

(RFSL, 2009c). Detta leder till att människor bemöts och tilltalas som heterosexuella, 

att människor helt enkelt antas vara heterosexuella till dess de gör något eller säger 

något som visar på motsatsen (Platzer & James, 2000). Det västerländska samhället är 

även kännetecknat av cissexualism som norm (cisnormen), att alla människor förutsätts 

vara cissexuella (personer vars kroppsliga kön överensstämmer med deras 

könsidentitet). Detta leder till att könsöverskridande personer marginaliseras och 

exkluderas då de helt enkelt inte finns i människors sociala referensramar (Sigusch, 

1998; Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel & Boyce, 2009). 

 

Då vården är en del av samhället så påverkas den av de sociala krafter, normer och 

uppfattningar som är rådande i samhället, följaktligen så finns därför även hetero- och 

cisnormen närvarande här. I mötet med patienten kan vårdpersonal därför komma att 

förmedla hetero- och cisnormen, och bemöta alla på ett likriktat sätt, d.v.s. bemöta alla 

som om de vore heterosexuella, och utgå ifrån att alla är cissexuella. Heterosexualitet 

och cissexualism som normer leder därför till bemötande- och kunskapsproblem då 

vårdpersonal möter HBT-personer (homo-, bisexuella och transpersoner) (Ohlin, 2007; 

Bauer et al., 2009). Att uppfylla de mål som föreskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) samt även utifrån Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) att främja 

hälsa och ge en vård på lika villkor till alla medborgare försvåras härigenom. 

Kännetecknande för en god vård är ett bra bemötande som i sin tur förutsätter att det 

finns en väl fungerande relation mellan vårdgivare och vårdtagare. Centralt för en god 

vårdrelation är att ha en helhetssyn på patienten. Sexuell läggning och könsidentitet 

borde därför erkännas som viktiga aspekter i en holistisk vård.  

 

Flera studier visar att många homosexuella, bisexuella och transpersoner upplever sig 

diskriminerade och kränkta i sina kontakter med sjukvården. Vidare pekar forskning på 

att det finns en okunnighet i vården om hur ett gott bemötande ser ut för HBT-patienter. 

I ett pressmeddelande från Socialstyrelsen konstaterade dess överdirektör Håkan Ceder 

att ”i dag leder brist på insikt i hbt-frågan till att många patienter och klienter i 

sjukvården och socialtjänsten bemöts med fördomar och okunskap” (Socialstyrelsen, 

2009). HBT-personer har som helhet generellt sett sämre hälsa än heterosexuella enligt 

en rapport från Statens Folkhälsoinstitut (2006). HBT-personers sämre hälsa relateras 

enligt internationell forskning till diskriminering, utsatthet och en rådande heteronorm 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2009).  

 

Det är viktigt att det kommer till stånd en förändring i vården, att vårdpersonal får en 

ökad medvetenhet och kunskap om HBT-personer, så att alla kan garanteras en 

kvalitativ vård. Det är därför vår förhoppning att denna uppsats kan bidra till ökad insikt 

och kompetens i bemötandet av HBT-patienter. 
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BAKGRUND 

Historik kring HBT och samhöriga begrepp 

Bokstavskombinationen HBT är en tämligen ny skapelse. Begreppet lanserades år 2000 

av författaren Greger Eman som en förkortning och paraplybegrepp för homosexuella, 

bisexuella och transpersoner (Rosenberg, 2004). Benämningen är en motsvarighet till 

engelskans LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) och GLBT (Gay, Lesbian, 

Bisexual, Transgender). Begrepp och benämningar som gällt HBT-personer har 

emellertid en lång historik. De har kommit och gått genom årtusendena, de har skiftat i 

sina innebörder och konnotationer. Ibland har de återkommit senare med en ny 

betydelse, ofta har det varit det omgivande samhället som givit benämningarna, och 

därmed också dess syn på homosexualitet, kön och könsöverskridande (Aldrich, 2006). 

 

 Mycket gamla ord, ibland flertusenåriga, vilka en gång i tiden betecknat homosexuella 

och homosexualitet, är exempelvis antikens molle, tribas och frictrix, eller 

fornnordiskans ergi och stroðinn (GLBTQ, 2004; Meulengracht Sørensen, 1983). Från 

medeltiden och ända fram till 1800-talet var sodomi det vanliga ordet som användes för 

samkönade sexuella handlingar (Aldrich, 2006). 1824 infördes benämningen bisexuell 

som en synonym till ordet hermafrodit (RFSL, 2009b). 93 år senare introducerade den 

tysk-amerikanske genetikern Goldschmidt facktermen intersexualism som en 

övergripande beteckning för tvekönthet (Dreger, 1998). 1869 lanserade den ungerske 

journalisten Benkert ordet homosexualitet, som senare skulle bli den allmänt vedertagna 

termen för samkönat sexuellt beteende (RFSL, 2009b; Rosenberg, 2002). Enligt den 

franske idéhistorikern Foucault (2002) skapades begreppet ”homosexuell”, som en 

specifik personlighetstyp och inneboende identitet, i slutet av 1800-talet i medicinska 

artiklar, där Benkerts neologism kommit att anammas. Dessförinnan hade det endast 

funnits personer som gjorde ”sodomitiska”, dvs. samkönade sexuella, handlingar. 

Vidare ser Foucault skapandet av den homosexuelle, som en särskild kategori och 

identitet, som ett uttryck för samhällets och den medicinska vetenskapens behov av 

kontroll och makt över medborgarna (ibid.). 1886 utkom den tysk-österrikiske 

psykiatrikern Krafft-Ebings klassiska verk Psychopathia sexualis, som i mångt och 

mycket kom att bidra till uppfattningen av homosexualitet som en sjukdom (Fausto-

Sterling, 2000; Thesen & Malterud, 2001; Wilchins, 2004; Nationalencyklopedin, 

2009). Krafft-Ebing stödde sig härvid på den franske psykiatrikern Morels medicinska 

teorier om degeneration (Thesen & Malterud, 2001). I Krafft-Ebings verk nämns för 

första gången bisexuell i en mer modern bemärkelse av ordet (RFSL, 2009b). 1923 

introducerade den tyske sexualforskaren Hirschfeld benämningen transsexualism. Han 

gjorde emellertid inte någon åtskillnad mellan transvestitism, homosexualitet och det 

som idag menas med transsexualism (Cohen-Kettenis & Gooren, 1999). För vidare 

fördjupning kring HBT och därtill relaterade begrepp, hänvisas till bilaga 2.  

 

Vid en jämförelse kulturer emellan har flera av Nordamerikas ursprungsbefolkningar tre 

till fem könskategorier som norm. Som exempel kan nämnas navajoindianerna, vilka 

erkänner fyra kön (Bödeker, 1998). Dessa ytterligare könskategorier inbegriper 

människor som ur ett västerländskt perspektiv skulle betecknas som homosexuella, 

transsexuella, eller intersexuella men också sådana som här skulle uppfattas som män 

eller kvinnor. Indien och Pakistan är andra exempel som utöver två kön även har ett 
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tredje sådant, så kallade hijras eller khusras, vilka innefattar individer som med ett 

västerländskt synsätt skulle kallas intersexuella, transsexuella, effeminerade män och 

eunucker (Fausto-Sterling, 2000; Pillai-Vetschera, 2002). Kulturer kan således variera 

en hel del när det gäller hur könskategorier är konstruerade.  

 

Heterosexualitet och cissexualism som normer 

Heterosexualitet som norm i samhället kritiseras av queerteorin. Queerteorin har 

utvecklats i en nära kontext till en rad politiska rörelser i USA, bland annat den lesbiska 

rörelsen och gayrörelsen, liksom queeraktivism (Ambjörnsson, 2006). Dess teoretiska 

rötter står främst att finna inom lesbisk feministisk teori, gaystudier och fransk 

poststrukturalism. Queerteori betecknar inte en teori i betydelsen av en systematisk eller 

koherent skolbildning, utan är en mängd teoretiska perspektiv och ansatser ur flera olika 

discipliner. Queerteorin betraktar identiteter och sexualiteter som socialt, geografiskt 

och historiskt konstruerade (Rosenberg, 2002). Queerteorin riktar fokus på de processer 

som gör att en särskild typ av sexuell relation och identitet, det vill säga 

heterosexualitet, uppfattas som meningen och målet i livet samtidigt som alla andra 

sexuella identiteter och relationer framstår som oförståeliga och onaturliga (Kulick, 

2004). Därför så söker queerforskare inte efter någon slags ”ursprungssexualitet”, utan 

istället så riktas strålkastarljuset mot konstruktionen av sexuella kategorier och den 

heterosexuella hegemonin som en förtryckarmekanism (Rosenberg, 2002).  

 

Nyckelbegreppet inom queerteorin är heteronormativitet som innebär att alla antas vara 

heterosexuella och att heterosexuell samlevnad antas vara det naturliga viset att leva. 

Utifrån ett forskningsperspektiv menas vidare med begreppet heteronormativitet ”de 

institutioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet 

som något enhetligt, naturligt och allomfattande” (Rosenberg, 2004, s. 183). 

Förutsättning för heteronormativitet är en förhärskande heterosexuell norm och en 

dualistisk könsuppfattning (Rosenberg, 2004). Med begreppet cisnormativitet åsyftas 

föreställningen att alla människor är cissexuella (Bauer et al., 2009), och ”att anatomisk 

kropp och mental könsidentitet alltid är sammankopplade” (Skog, 2007, s. 105), vidare 

att de som angivits som kvinn- respektive mankön vid födseln, alltid växer upp till 

kvinnor respektive män. Cisnormativitet formar samhällslivet, vilket kommer till 

uttryck bland annat i barnuppfostran, förhållningssätt och praxis hos individer och 

institutioner, vidare i hur den sociala världen är inrättad genom det sätt som människor 

indelas, och hur ett samhälle är organiserat. Cisnormativitet utelämnar möjligheten till 

en könsöverskridande identitet och livserfarenhet (Bauer et al., 2009). Heterosexualitet 

och cissexualism som normer upprätthålls genom att allt som faller utanför ramen 

stämplas som avvikande, det vill säga fel. Detta leder till att HBT-personer 

marginaliseras, osynliggörs och stereotypiseras i samhället (Rosenberg, 2004, Bauer et 

al., 2009). I sjukvården kan cis- och heteronormativitet komma till uttryck i de 

strukturer som finns i sjukvårdssystemet, och i bemötandet av patienter, och därför bli 

ett betydande hinder för god vård (Stevens, 1995; Irwin, 2007; Bauer et al., 2009). 
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Hinder i vården för HBT-personer 

Cis- och heteronormativitet skapar hinder i vården för HBT-personer, som visar sig i 

brister i bemötande och kunskap (Stevens, 1995; Platzer & James, 2000; Röndahl, 

Innala & Carlsson, 2006; Irwin, 2007; Bauer et al., 2009). Dessa hinder kan 

övergripande indelas i sådana som ligger på en strukturell nivå, och sådana som finns på 

interpersonell nivå (Stevens, 1995; Beehler, 2001; Irwin, 2007; Bauer et al., 2009). På 

strukturell nivå finns de cis- och heteronormativa strukturer som är inbyggda i 

sjukvårdssystemet, vilka är en följd av den cisnormativitet och heteronormativitet som 

är förhärskande i samhället. På interpersonell nivå kommer cis- och heteronormativa 

antaganden till uttryck i interaktionerna mellan vårdpersonal och HBT-patienter 

(Stevens, 1995; Bauer et al, 2009).  

 

Heteronormativitet på strukturell nivå visar sig exempelvis i det sätt kvinnosjukvård är 

uppbyggd. Reproduktionen är här central, och därför är kvinnors behov fokuserade 

kring frågor som rör preventivmedelsanvändning, och sex med män (Knöfel 

Magnusson, 2006; Stevens, 1995). Detta får som följd att lesbiska alieneras i 

vårdprocessen (Stevens, 1995). Kvinnor som exempelvis förklarat att de inte har sex 

med män kan få samma medicinska behandling som om de hade det (Knöfel 

Magnusson, 2006). Heteronormativitet är även påtaglig i väntrummet, och då i form av 

affischer, broschyrer, och annan litteratur med heterosexistiskt innehåll (Stevens, 1995). 

Cis- och heteronormen återspeglas likaså i det sätt som hälsoenkäter och formulär är 

designade, vidare i hur insamling av data görs (Stevens, 1995; Röndahl et al., 2006; 

Bauer et al., 2009). Frågor ställda i en heterosexuell bemärkelse till en homosexuell 

patient, till exempel om hon/han är singel, gift eller skild, bidrar alla till känslan av att 

vara osynlig och ovälkommen (Stevens, 1995). För en transsexuell kvinna eller man 

som är under transition, så kan det ännu ej ändrade personnumret och formulärens 

obligatoriska svarsalternativ kvinna eller man utgöra ett hinder. Hennes eller hans 

könsidentitet kan komma att ifrågasättas av vårdpersonalen (Feinberg, 2001; RFSL 

Ungdom, 2008; Dutton, Koenig & Fennie, 2008; Bauer et al., 2009). 

 

På interpersonell nivå kan hinder uppstå i mötet mellan vårdpersonal och HBT-

patienter. Cis- och heteronormativitet kan ha en betydande negativ inverkan på 

vårdrelationen, eftersom sjuksköterskans attityder gentemot patienten ofta återspeglas 

negativt i vårdrelationen, i synnerhet när det gäller området sexualitet och sexuell 

läggning (Hayter, 1996).  Sexuell läggning och könsidentitet är viktiga aspekter att 

beakta då det gäller att ge en holistisk vård (Peate, 2006, 2008). När vårdgivaren saknar 

helhetssyn på vårdtagaren så försvåras en bra utveckling utav vårdrelationen. En bra 

vårdrelation kännetecknas av en caritativ anda där vårdaren ständigt värnar om 

patientens värdighet. Likaså karaktäriseras en bra vårdrelation av ömsesidighet, 

jämlikhet, acceptans och bekräftelse.  Det ligger på vårdarens ansvar att skapa 

möjligheter för patienten att utvecklas utifrån sin egen vision om hur hon eller han vill 

och bör leva (Wiklund, 2003). Ur ett HBT-perspektiv innebär detta alltså att slippa 

betraktas utifrån en heterosexuell och cissexuell norm. Det tillkommer även vårdaren att 

ha ansvaret för sin egen professionella kompetens (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Det är därför inte rimligt att homo- och bisexuella 

patienter ska behöva ta ansvar för vårdgivares reaktioner på deras sexuella läggning. 

Det är likaså inte meningen att HBT-patienter ska vara tvungna att undervisa och 
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informera vårdpersonal som de möter, inte heller att behöva få höra deras uppfattningar 

om sexuell läggning och könsidentitet (Olsson, 2004). 

 

 När vårdpersonal har dålig kunskap och medvetenhet om den situation som många 

HBT-personer lever i, så försvårar det möjligheten att bemötandet kan utvecklas på ett 

bra sätt. Ett exempel på HBT-kompetens är kunskap om problematiken med att ”komma 

ut” (Roxström, 2008). Att komma ut innebär att riskera att göra sig sårbar, och en 

osäkerhet kring hur omgivningen kommer att reagera (Platzer & James, 2000; Fish, 

2006; Spidsberg, 2007; Röndahl, 2009a). Tidigare dåliga erfarenheter och rädsla för att 

inte få en adekvat vård om de är öppna med sin HBT-bakgrund kan göra att HBT-

patienter väljer att inte berätta om denna, ibland även undviker att söka vård (Platzer & 

James, 2000; Röndahl et al., 2006; Irwin, 2007; Dewey, 2008; Dutton, Koenig & 

Fennie, 2008; Bauer et al., 2009). Wilton och Kaufmann (2001) berättar om hur lesbiska 

par kan undanhålla sin sexuella läggning på grund av rädsla för att de då skulle kunna 

ses som dåliga mödrar.  

 

Att ha kunskap om HBT-frågor handlar alltså mer om patientens relationer och sociala 

sammanhang än hennes/hans sexuella liv (Morgan, 2003; Roxström, 2008). Fish (2006) 

nämner att lesbiska patienter har 4 val hur de kan förhålla sig i interaktionen med 

vårdpersonal då det gäller sin sexualitet: aktivt icke-avslöjande (låtsandes vara 

heterosexuell); passivt icke-avslöjande (inte direkt hävda heterosexualitet); passivt 

avslöjande (lämna vinkar); och aktivt avslöjande (verbalt bekräfta sin sexuella 

identitet). Fishs exempel på strategier när det gäller att komma ut, visar på hur 

heteronormativitet hindrar patienter att föra en direkt och öppen kommunikation. 

Kommunikation är en väsentlig aspekt när de gäller vårdrelationen. Enligt Röndahl, 

Innala och Carlsson (2003) tror ofta vårdpersonal att de kan vårda patienter på ett 

”neutralt” sätt, och att personliga attityder inte har någon inverkan på vårdrelationen. 

Emellertid så kan cis- och heteronormen förmedlas omedvetet genom språk och 

uppträdande (gester, mimik m.m.) vilket försvårar kommunikationen, och därför kan 

leda till missuppfattningar (Röndahl, Innala & Carlsson, 2006; Bauer et al., 2009).  

 

I en studie av Dahlberg (2002) framkommer det att det är främst vårdrelationen som ger 

upphov till vårdlidande. Enligt Eriksson (1994) är vårdlidande ofta orsakat av 

omedvetet handlande, avsaknad av reflektion samt beroende på otillräcklig kunskap. 

Avsaknad av HBT-kunskap och/eller antagandet att patienten är heterosexuell kan leda 

till att vårdgivare ställer fel frågor, gör felaktiga bedömningar och slutsatser, samt ger 

felaktiga råd (Platzer & James, 2000; Morgan, 2003). Vårdgivare kan exempelvis 

oriktigt göra gällande att lesbiska inte kan få sexuellt överförbara sjukdomar från sin 

partner eller inte är i behov av screening för livmoderhalscancer (Platzer & James, 

2000). Cis- och heteronormativt förhållningssätt hos vårdpersonal märks exempelvis i 

deras ordval och de ämnen de väljer att ta upp då de samtalar med patienter (Stevens, 

1995; Morgan, 2003; Röndahl et al., 2006; Bauer et al., 2009). 

 

Hälsa och levnadsvillkor 

Enligt Eriksson (1995) innebär hälsa att befinna sig i en ständig rörelse mot en allt 

större helhet och integritet, vilket innebär att sträva efter harmoni och balans, därutöver 

betyder hälsa att uppleva sig vara hel som människa. Eriksson (1995) menar dessutom 
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att hälsa ska ses som något mångdimensionellt och relativt, något som speglar 

människans totala och aktuella livssituation. Hälsa blir på så sätt mer än bara en 

frånvaro av sjukdom. Världshälsoorganisationen, WHO (2006), definierar hälsa utifrån 

att, hälsa är inte bara frånvaron av sjukdom och handikapp utan ett fullkomligt psykiskt, 

fysiskt och socialt välbefinnande, och att denna definition omfattar alla människor i ett 

samhälle. Gemensamt för de båda definitionerna, är att hälsa innebär att se människan i 

ett helhetsperspektiv, och inte endast som en frånvaro av sjukdom. Den svenska 

folkhälsopolitikens övergripande mål, vilka syftar till att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, kan betraktas som 

att vara i linje med WHO: s begreppsförklaring (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). I 

vilken utsträckning har då alla samma möjlighet till god hälsa? Hur är hälsoläget för 

HBT-gruppen? 

 

Hälsosituation 

I Sverige har det inte gjorts så mycket undersökningar rörande HBT-personers hälsa. 

Hittills finns bara en större övergripande rapport, som gjordes av Statens 

Folkhälsoinstitut (2006). Denna följdes med ett tillägg om transpersoners psykosociala 

situation och hälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Rapporten visade att HBT-

personer som helhet generellt sett hade sämre hälsa än heterosexuella. En närmare 

granskning av rapporten visar dock att skillnaderna inom gruppen kunde vara stora, allt 

beroende på vad som undersöktes. Då det allmänna hälsotillståndet jämfördes med den 

övriga befolkningen visade det sig att det var lika vanligt med ett bra hälsotillstånd 

bland homo- och/eller bisexuella män som bland övriga män. Anmärkningsvärt var den 

stora skillnaden bland kvinnor. Det var betydligt vanligare med bra hälsotillstånd hos 

kvinnor i övriga befolkningen än bland homo- och bisexuella kvinnor. Då det allmänna 

hälsotillståndet jämfördes inom HBT-gruppen visade det sig att bisexuella och 

transpersoner var de som hade sämst hälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). Vad är då 

orsakerna till den sämre hälsan bland HBT-personer? Enligt internationell forskning 

hänger den sämre hälsan samman med diskriminering, utsatthet och en rådande 

heteronorm (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). 

 

I rapporten framkom det vidare att då den psykiska hälsan jämfördes, så hade en 

betydligt större andel av homo- och/eller bisexuella personer, än i den övriga 

befolkningen nedsatt psykiskt välbefinnande. Det psykiska välbefinnandet var sämre 

hos bisexuella och transpersoner än hos homosexuella. Oro, ängslan och ångest liksom 

självmordstankar och självmordsförsök var mycket vanligare bland homo- och 

bisexuella, och hos transpersoner var detta särskilt markant (Statens Folkhälsoinstitut, 

2006). Hur den psykiska hälsan var hos intersexuella personer framgick inte i samma 

rapport. I en ny tysk studie där psykiskt lidande hos intersexuella jämfördes med några 

andra jämförelsegrupper, framkom det att graden av självskadebeteende och 

självmordsbenägenhet i det intersexuella urvalet översteg graden av förekomst hos den 

icke-traumatiserade jämförelseundergruppen, och var i nivå med den hos de 

traumatiserade jämförelsegrupperna, vilka var kvinnor som utsatts för fysiska eller 

sexuella övergrepp (Schützmann, Brinkmann, Schacht & Richter-Appelt, 2009). 

 

Vad gäller fysisk hälsa så besväras HBT-personer i större utsträckning av långvariga 

sjukdomar, vidare var svår värk vanligare hos homo- och bisexuella kvinnor. Kontakter 
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med vården var också mer förekommande hos HBT-personer (Statens Folkhälsoinstitut, 

2006). 

 

Levnadssituation 

Erfarenheter av utsatthet för trakasserier, hot och våld var vanligare bland homo- 

och/eller bisexuella personer, i synnerhet då unga män, än i den övriga befolkningen. 

Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet var lika 

vanligt för samtliga inom HBT-gruppen (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). Forskning 

visar att så kallade hatbrott mot HBT-personer är relativt vanligt förekommande, och att 

de även tycks öka, men att det emellertid är svårt att dra några definitiva slutsatser 

(Säkerhetspolisen, 2005; Forum för levande historia, 2006). 

 

I Statens Folkhälsoinstituts rapport framkom även att brist på tillit till andra personer 

var vanligare i vissa ålderskategorier i HBT-gruppen än i den övriga befolkningen. 

Transpersoner var de som saknade mest tillit till andra personer. Likaså brist på 

emotionellt stöd var vanligare bland homo- och bisexuella personer, särskilt bland 

bisexuella män, än i den övriga befolkningen. Transpersoner var de som saknade mest 

emotionellt stöd inom HBT-gruppen (Statens Folkhälsoinstitut, 2006).  

 

Även förtroendet till det omgivande samhället var mindre hos HBT-gruppen än hos den 

övriga befolkningen. Samhällsinstitutioner som åtnjöt mindre förtroende var bland 

annat polis, socialtjänst, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. I HBT-gruppen var 

det vanligare bland transpersoner att ha lite förtroende för sjukvården (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ålägger sjuksköterskan att främja hälsa och 

ge en vård på lika villkor till alla medborgare. Vidare heter det i samma lag att vården 

ska ges med respekt för den enskilda människans värdighet och för alla människors lika 

värde. I den nya diskrimineringslagen, som trädde i kraft i början av 2009, heter det 

uttryckligen att diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, 

och sexuell läggning är förbjuden i hälso- och sjukvård och annan medicinsk 

verksamhet (SFS 2008:567). Trots lagstiftning visar emellertid forskning att många 

homosexuella, bisexuella och transpersoner upplever sig diskriminerade och kränkta i 

sina kontakter med sjukvården. Studier visar vidare på att det finns en okunnighet i 

vården om hur ett gott bemötande ser ut för HBT-patienter. Mot bakgrund av ovan 

nämnda forskning blir diskrepansen tydlig mellan vad sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal är föreskrivna enligt lag att följa och vad som sedan sker i praktiken.  

 

För att förbättra situationen i vården för HBT-personer är det därför viktigt att få 

kunskap om hur HBT-patienter upplever bemötandet i vården. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa HBT-patienters upplevelser av bemötande i vården. 
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METOD 

Denna litteraturstudie har gjorts utifrån Fribergs (2006) modell: Att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning.  

Dataanalysförfarandet i modellen är inspirerat av Evans (2003). Valet av modell är 

lämpligt då målet för studien är att öka förståelsen för HBT-patienters upplevelser i 

vården. Kvalitativa studier har som fokus att skapa fördjupad kunskap och förståelse 

kring fenomen som människors upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov. 

Patientperspektivet blir då centralt, vidare har kontexten en stor betydelse (Dahlborg-

Lyckhage, 2006). 

 

Analysförfarandet kan beskrivas som att gå från helhet till delar för att därefter bilda en 

ny helhet. Delarna framträder då artiklarnas resultat analyseras med avsikt att finna 

meningsbärande enheter som motsvarar syftet. Slutligen formas den nya helheten av 

den beskrivande sammanfogningen av dessa meningsbärande enheter utifrån likheter 

och skillnader i tema och subteman (Friberg, 2006). 

 

Litteratursökning och urval 

Redan innan detta arbete påbörjades fanns kännedom om ett par av de ingående 

artiklarna. Osäkert var dock om det fanns tillräckligt med lämpliga artiklar för att kunna 

göra ett arbete inom valt problemområde. Därför gjordes inledningsvis en bred sökning 

i databasen Samsök för att få viss ledning kring detta. Sökorden som användes var 

GLBT, LGBT (engelska motsvarigheter till HBT), homosexual, lesbians, gay, bisexual, 

transgender och intersex, vilka söktes inom området vård och medicin. Det framkom att 

det fanns en rätt så riklig mängd forskning om HBT-personer inom detta område. För att 

avgränsa sökningen utfördes därefter sökning i databasen CINAHL. Då sökningar på 

GLBT och LGBT gav förhållandevis få svar, beslöts därför att använda sökord för varje 

enskild grupp var för sig. Orden, vilka söktes i abstract, var lesbian*, gay*, bisexual*, 

transgender* och intersex*. Till dessa begrepp kopplades även sökorden experienc* 

och care, då dessa svarade mot studiens syfte. De söktes båda i hela texten. 

Anledningen till att det vittomfattande begreppet care valdes istället för health care, var 

att det öppnar upp för fler möjliga kombinationsmöjligheter, exempelvis som hospital 

care, gynecologic care och maternity care. Skälet att lesbian* och gay* användes istället 

för sökordet homosexual i den fortsatta sökningen i CINAHL, var att det framkom vid 

sökningen i Samsök att dessa var de gängse termerna.  

 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara peer-reviewed, vara publicerade i 

en vårdvetenskaplig tidskrift och ha kvalitativ ansats. Vidare skulle de vara skrivna på 

engelska, och forskningen gälla västvärlden. Exklusionskriterierna var att artiklar äldre 

än 10 år sållades bort, likaså reviewartiklar. Vidare uteslöts artiklar som gällde personer 

som var under 16 respektive över 74 år, likaså artiklar med särskild fokus på tonåriga 

eller äldre HBT-personer, då materialet annars skulle bli för stort att hantera för 

analysen. Likaså skulle undersökningarna inte beröra personer med HIV/AIDS, eller 

handla om sexuellt överförbara sjukdomar.  

 

Under sökförfarandet synades de artiklar vidare vilka tycktes relevanta utifrån syftet, 

genom att granska deras titlar och abstract. Sökningarna gällande bisexuella och 
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intersexuella gav inga svar utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Emellertid 

visade det sig senare att i en av artiklarna (Dewey, 2008) inbegreps intersexuella under 

transpersoner, likaså ingick i en artikel bisexuella bland informanterna (Sinding et al., 

2004). En av studierna, som var en avhandling rörande transpersoner, fick beställas från 

USA. Dessutom gjordes en osystematisk sökning på så sätt att en sökning gjordes 

enbart på författaren (Röndahl) till en tidigare funnen artikel. Författaren var svensk och 

studien gällde Sverige, varför detta var särskilt intressant. 

 

Analys 

Sammanlagt valdes 11 artiklar samt 1 avhandling ut till analys (bilaga 1). Först lästes 

artiklarna igenom i sin helhet för att få en överblick av ämnet. Vad gäller avhandlingen 

så analyserades enbart den resultatdel igenom som rörde bemötande samt den 

tillhörande diskussionen, då detta material var alltför stort. För att på ett lätt och 

effektivt sätt ta ut meningsbärande enheter så användes ”verktyget välj” till att klippa ut 

hela resultatet från artiklarnas pdf-filer till en bearbetningsbar textmassa. Avhandlingen 

och en artikel var dock inte möjliga att bearbeta på detta sätt, varför lämpliga delar i 

dessa fick skrivas av. Därefter sökte författarna gemensamt ut de meningsbärande 

enheter ur textmassan som svarade mot syftet. Dessa ”klipptes ut” och ”klistrades in” i 

ett eget dokument. Varje meningsbärande enhet förseddes med ett nummer som 

motsvarade en av de valda artiklarna respektive avhandlingen. Sedan skrevs detta ut i 

pappersform varefter meningsbärande enheter klipptes ut, och tejpades fast var och en 

på en enskild post-it-lapp. Sammanlagt togs cirka 150 meningsbärande enheter ut vilka 

beskrev HBT-patienters upplevelser av bemötande i vården. Därefter jämfördes dessa 

på likheter och skillnader, och allteftersom växte olika huvudteman och subteman fram. 

Subteman som inte var särskilt relevanta för svenska förhållanden valdes bort, 

exempelvis ”sedd som inkomstkälla”. Då analysen var avslutad framträdde 3 

huvudteman respektive 8 subteman, enligt nedanstående framställning utifrån HBT-

patienters upplevelse av bemötande i vården: 

 

Huvudteman Subteman 
Nekad sin identitet  Respektlöshet 

 Avfärdad 

 Förfrämligad 

 ”Onormal” 

Att bli sedd som individ  Bemött med hänsyn, bekräftelse och 

intresse 

Okunskap och oförståelse  Cis- och heteronormativa antaganden 

 Ointresse och ovilja att lära 

 Obekvämhet, osäkerhet och 

oförbereddhet  

Figur1. Presentation av huvudteman och tillhörande subteman 
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RESULTAT 

Nekad sin identitet  

Flera av artiklarna beskriver hur HBT-patienter på olika sätt upplevt hur de har blivit 

nekade sin identitet, och upplevt sin identitet som icke-giltig. HBT-patienter berättar hur 

de i mötet med vårdpersonal upplever sig ha blivit respektlöst bemötta, avfärdade, 

förfrämligade och sedda som ”onormala”. 

 

Respektlöshet 

Flertalet av artiklarna beskriver hur HBT-patienter blir nekade sin identitet genom att 

vårdpersonal bemötte dem på ett respektlöst och nedvärderande sätt (Platzer & James, 

2000; Wilton & Kaufmann, 2001; Morgan, 2003; Sinding, Barnoff & Grassau, 2004; 

Spidsberg, 2007; Dewey, 2008; Röndahl, 2009a). Lesbiska patienter berättar om hur de 

utsatts för hårdhänta undersökningar, aggressivt, brutalt och ohyfsat bemötande när de 

”kommit ut” (Platzer & James, 2000; Wilton & Kaufmann; Spidsberg, 2007). Patienter 

talar om hur vårdpersonal markerat sitt ogillande av HBT-personer genom grimaser och 

himlande med ögonen (Wilton & Kaufmann, 2001; Sinding et al., 2004). Det förekom 

även anspelningar på samkönad kärlek såsom ”smutsig” (Platzer & James, 2000). Det 

hände också att patienter fick höra nedsättande kommentarer på grund av deras sexuella 

läggning under vårdbesöket (Wilton & Kaufmann, 2001). Patienter kunde erfara att 

deras sexualitet diskuterades öppet på avdelningen utan deras vetskap (Wilton & 

Kaufmann, 2001), vidare hölls inte patientsekretessen utan vårdpersonal kunde 

offentliggöra transsexuella patienter utan deras medgivande inför andra patienter 

(Morgan, 2003). HBT-patienter upplevde hur vårdpersonal skrattade åt dem och 

nonchalerade dem (Wilton & Kaufmann, 2001; Dewey, 2008). Transsexuella patienter 

berättar om harmen då vårdpersonal struntat i att använda rätt pronomen när de samtalar 

med dem (Morgan, 2003; Dutton, Koenig & Fennie, 2008). En transsexuell man 

uttryckte: 

 

It‟s, like when I went for my surgery, Mr Tyler __ is having a 

hysterectomy. But the female nurse was using the wrong pronouns. 

“She, she, she.” And, I said, “excuse me sir?” to let her see what it feels 

like. That was annoying (Morgan, 2003, s. 217). 

 

Avfärdad 

I artiklarna beskrivs hur HBT-patienter upplever sig nekade sin identitet genom att 

erfara hur deras sexualitet, könsidentitet, sociala sammanhang och vårdbehov avfärdas 

(Morgan, 2003; Sinding, Barnoff & Grassau, 2004; Röndahl, Innala & Carlsson, 2006; 

Dewey, 2008). Patienter upplever hur vårdpersonal avfärdar deras sätt att leva på 

(Sinding, Barnoff & Grassau, 2004; Röndahl, Innala & Carlsson, 2006). Sinding 

nämner hur en ung lesbisk tjejs homosexualitet avfärdas med invändningen, att en så söt 

tjej som hon nog ska kunna hitta någon (Sinding et al., 2004). En lesbisk patient berättar 

hur hennes behov av mer lokalbedövning i samband med en operation avfärdades med 

invändningen att hon var en flata: 
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“I told him that he was beneath the level of the freezing,” she recalled, 

“and he told me that I was a dyke, therefore I should be able to tolerate 

pain” (Sinding et al., 2004, s. 176). 

 

Transsexuella patienter berättar hur deras könsidentitet avfärdats då de sökt hjälp hos 

läkare, att de inte setts som autentiska kvinnor eller män, och hur de nekats behov som 

exempelvis hormonterapi (Dewey, 2008). Vidare beskriver några andra transsexuella 

patienter hur de avfärdats då de sökt vård för allvarliga sjukdomstillstånd efter att de 

kommit ut med att de har transgenderbakgrund (Morgan, 2003). 

 

Förfrämligad 

Flera av artiklarna beskriver hur HBT-patienter blev nekade sin identitet genom 

upplevelser av att förfrämligas, vilket kunde yttra sig i att de kände sig exkluderade, 

osynliggjorda, icke-bekräftade och objektifierade (Buchholz, 2000; Wilton & 

Kaufmann, 2001; Matthews, Peterman, Delaney, Menard & Brandenburg, 2002; 

Morgan, 2003; Sinding, Barnoff & Grassau, 2004; Röndahl et al., 2006; Spidsberg, 

2007; Dewey, 2008). Några av studierna beskrev hur lesbiska patienter upplevde 

känslor av att vara exkluderade och osynliggjorda (Buchholz, 2000; Wilton & 

Kaufmann, 2001; Matthews et al., 2002; Sinding et al., 2004; Röndahl et al., 2006; 

Spidsberg, 2007). De beskrev upplevelser av att atmosfären i olika vårdsammanhang 

(cancer- och mödravård) exkluderade deras samkönade relation till skillnad från de 

heterosexuellas (Wilton & Kaufmann, 2001; Sinding et al., 2004). I två av artiklarna 

berättar lesbiska patienter hur de känt sig exkluderade i stödgrupper för kvinnor med 

bröstcancer på grund av gruppernas heterosexuella inriktning (Sinding et al., 2004; 

Matthews et al., 2002). En patient berättar hur samtalsämnet i en stödgrupp gällde 

förlusten av ett bröst och hur detta i sin tur skulle påverka kvinnans attraktionskraft till 

män (Matthews et al., 2002). Tre av artiklarna beskrev hur lesbiska patienter upplevt sig 

osynliggjorda i mötet med vårdpersonal när deras lesbiskhet varit uppenbar, men trots 

detta faktum inte bekräftats, utan varit ett slags icke-tema (Sinding et al., 2004; Röndahl 

et al., 2006; Spidsberg, 2007). En lesbisk patient uttryckte: 

 

I don‟t know, some people have a way of approaching it by just ignoring 

it, pretending that it isn‟t there. Everybody knows it‟s there, but nobody 

dares to mention it. It‟s like „The Emperor‟s New Clothes‟, everybody 

knows but nobody says anything (Spidsberg, 2007, s. 485). 

 

Vad patienter saknade hos vårdpersonal var bekräftelse som visade att de brydde sig om 

dem som personer, till exempel tala rättframt till dem, och ställa enkla neutrala frågor, 

som att höra efter hur det är med partnern, att fråga hur länge de varit tillsammans eller 

liknande (Sinding et al., 2004; Röndahl et al., 2006). Vidare saknade lesbiska mödrar 

bekräftelse i den muntliga informationen (liksom i tryckt) de fick kring barnuppfostran, 

det nämndes aldrig något om homosexuella familjer i detta sammanhang (Wilton & 

Kaufmann, 2001). Vanligt förekommande var att HBT-patienter upplevde ett 

förfrämligande genom att de objektifierades i mötet med vårdpersonal. De upplevde 

bland annat en irrelevant överfokusering och upptagenhet hos vårdpersonal på deras 

homosexualitet eller transgenderism (Platzer & James, 2000; Wilton & Kaufmann, 

2001; Morgan, 2003; Sinding et al., 2004; Spidsberg, 2007; Dewey, 2008; Röndahl, 
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2009a). Platzer och James (2000) nämner exempelvis hur några lesbiska patienter 

upplevt sig endast ses i sexuella termer, eller som urskillningslöst attraherad av alla som 

är av samma kön. En transsexuell patient som uppsökte vården eftersom han hade en 

allvarlig sjukdom erfor att all fokus bara lades på hans transgenderbakgrund istället för 

skälet för besöket: 

 

“I saw an urgent care specialist because I had systemic yeast, it was like 

everywhere. It was really a bad situation that needed to get addressed 

right away, because I was getting really, really sick. The person, rather 

than saying, “Well, what‟s going on? What are your symptoms? Let me 

see it. Let‟s talk about it.” I got drilled about my hormone status, my 

surgical status, did I have a penis? We spent probably a good 10 or 15 

minutes on this. I kept trying to divert away from talking about my genital 

status to talking about yeast, which is why I was there. I don‟t think she 

even cared what I was there for, which was really sad (Morgan, 2003, s. 

217). 

 

En annan transsexuell patient som besökte en gynekolog, upplevde att han bemöttes 

som en kuriositet (Dewey, 2008). 

 

”Onormal” 

HBT-patienter upplevde sig nekade sin identitet genom att homosexualitet respektive 

transgenderism ansågs som ”onormalt” av vårdpersonal, att det är abnormt, sjukt och 

syndigt (Platzer & James, 2000; Wilton & Kaufmann, 2001; Sinding et al., 2004; 

Dewey, 2008; Röndahl, 2009a).  Flertalet av de homosexuella patienterna i Röndahls 

undersökning (2009a) som hade upplevt att homosexualitet sågs som onormalt av 

vårdpersonal, upplevde att det var framför allt den äldre generationen som såg 

homosexualitet som abnormt. En lesbisk patient uttryckte: 

 

Many of the old matrons working in care no doubt still think of us being 

developmentally disabled or mentally ill – diseased in any case – even if 

no-one says it, at times you can sense something that makes you wonder 

anyway – like there‟s something wrong with us, we‟re abnormal. 

(Röndahl, 2009a, s. 149). 

 

I två av artiklarna upplevde patienter hur vårdpersonal utifrån en religiös utgångspunkt 

(kristen och muslimsk) betraktade homosexualitet som onormalt, att det var syndigt 

(Wilton & Kaufmann, 2001; Röndahl, 2009a). En barnmorska vägrade att boka in ett 

besök till en lesbisk patient genom att hänvisa till sin kristna tro (Wilton & Kaufmann, 

2001). En lesbisk patient i Röndahls studie uttryckte: 

 

.... there was also this nurse once who got down on her knees to pray for 

me, so that I would be rid of my sinful ways. And she asked if she could 

take it up with her prayer group (Röndahl, 2009a, s. 149). 

 



 13 

Att bli sedd som individ  

Flertalet av artiklarna beskriver hur HBT-patienter upplevde sig bli sedda som 

individer, genom att de blev bemötta med hänsyn, bekräftelse och intresse. 

 

Bemött med hänsyn, bekräftelse och intresse 

Några artiklar beskriver hur lesbiska patienter upplevt att vårdpersonal hade ett 

hänsynsfullt synsätt gentemot deras samkönade förhållanden (Wilton & Kaufmann, 

2001; Sinding et al., 2004; Spidsberg, 2007; Katz, 2009; Röndahl, 2009a). Spidsberg 

(2007) beskriver hur lesbiska kvinnor upplevt att de bemötts med stor hänsyn då de 

mött gynekologer och barnmorskor. I hennes artikel beskrivs hur en lesbisk patient 

upplevde det som att hon möttes med ”öppna armar”, och att det första mötet på 

kliniken kändes som att ”komma hem”. Även Morgan (2003) beskriver hur 

transsexuella patienter upplevt hur vårdpersonal visat stor hänsynsfullhet gentemot dem. 

En transsexuell patient som gått igenom transitionen till man, och därför behövde få 

sina personuppgifter ändrade i datasystemet, uttryckte: 

 

She just changed everything in the computer with no problem at all, 

everything was changed. She changed my gender, the whole bit. When I 

went back to see the doctor, it said male on the chart. She never said 

anything to the doctor. She left that up to me. It was not a big deal. It 

was nothing (Morgan 2003, s. 215-216). 

 

Morgan (2003) nämner hur en transsexuell kvinna kände sig bekräftad av 

sjuksköterskan, då hon upplevde att hon bemöttes som vilken annan kvinna som helst. I 

ett antal av artiklarna nämns även hur lesbiska patienter erfarit bekräftelse i mötet med 

vårdpersonal (Buchholz, 2000; Wilton & Kaufmann, 2001; Sinding et al., 2004; 

Spidsberg, 2007). Upplevelsen av att hennes förhållande gavs samma värde som ett 

heterosexuellt innebar att en lesbisk patient kände sig bekräftad: 

 

It made such a difference to me that she went to [my partner] first. Just 

that, in legitimatization of who we are, because she would have for sure 

gone to my husband if I were married, right? (Sinding et al., 2004, s. 

182). 

 

Erfarenheter av att vårdpersonal visade intresse av att lära sig mer om HBT-personer 

framkom även i ett antal av artiklarna (Wilton & Kaufmann, 2001; Morgan, 2003; 

Spidsberg, 2007). Spidsberg (2007) beskriver hur barnmorskor visade intresse av att 

lära sig mer om hur det är att vara lesbisk mamma. I den undersökta avhandlingen 

(Morgan, 2003) nämner en transsexuell man, som ännu inte genomgått mastektomi, ett 

stort intresse från vårdpersonal i samband med en mammografiundersökning: 

 

They were very interested. Because, they didn‟t know anything about 

transgendered people. In fact, several people started asking me a bunch 

of questions. (Morgan, 2003, s. 209). 
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Okunskap och oförståelse 

Många HBT-patienter hade upplevelser av att vårdpersonal uppvisade okunskap och 

oförståelse, vilket kom till uttryck genom cis- och heteronormativa antaganden, likaså i 

ointresse och ovilja att lära, samt i obekvämhet, osäkerhet och oförbereddhet. 

 

Cis- och heteronormativa antaganden 

Flera av artiklarna visade att HBT-patienter hade upplevelser av att vårdpersonal visade 

okunskap och oförståelse genom att utgå från en heterosexuell och cissexuell norm i 

bemötandet, vilket bland annat kunde påverka utvecklingen av bemötandet och hur 

vården utformades, likaså i antaganden kring homo- och bisexualitet samt 

transgenderism och intersexualism som tillstånd (Platzer & James, 2000; Wilton & 

Kaufmann, 2001; Morgan, 2003; Sinding, Barnoff, & Grassau, 2004; Röndahl, Innala & 

Carlsson, 2006; Dewey, 2008). Detta kunde resultera i att vårdpersonal hade en 

bristande förståelse av de vårdbehov HBT-patienter hade, likaså hade bristfällig insikt i 

dessa patienters sociala sammanhang och levnadsvillkor (Buchholz, 2000; Platzer & 

James, 2000; Morgan, 2003; Sinding et al., 2004; Röndahl et al., 2006; Spidsberg, 2007; 

Dewey, 2008). En kvinnlig patient som kom ifrån en romersk katolsk familj upplevde 

stor oförståelse från vårdgivarens sida då det gällde hennes familjs svårighet att 

acceptera henne som lesbisk (Sinding et al., 2004). Då homosexuella patienter antogs 

vara heterosexuella, så ledde detta till att mötet och vården utformades utifrån en 

heterosexuell kontext (Platzer & James, 2000). En homosexuell patient uttryckte: 

 

 They take for granted that I‟m heterosexual until I say that I‟m not and 

then everything comes to a halt. It‟s typical of the healthcare system – it‟s   

a very old-fashioned way to look at it, I think. (Röndahl et al., 2006, s. 

377). 

 

En annan patient beskriver hur han uppgett namnet på sin partner som han levde med, 

varpå sjuksköterskan frågade om han har en anhörig eller någon annan (Röndahl et al., 

2006). En patient upplevde stora kunskapsbrister hos en läkare när det gällde 

transgenderfrågor, och i synnerhet frågor som rörde intersexuella, och därför blev 

tvungen att upplysa om detta (Dewey, 2008). En patient upplevde hur läkaren inte 

förstod skillnaden mellan transvestitism och transsexualism, och därför behövde 

informera henne (Morgan, 2003). Transsexuella patienter berättar hur vårdgivare i 

förväg kan göra antaganden om dem och deras kroppar (Morgan, 2003; Dewey, 2008), 

och anse somliga undersökningar som obehövliga, en transsexuell man uttryckte: 

 

He refused to do a pelvic. […] I have parts that need to be taken care of, 

but he didn‟t want to go there. […] He presumed that I wasn‟t having 

vaginal intercourse, which he‟d never asked, and then he presumed that I 

wouldn‟t be at risk since I wasn‟t. It did not make a lot of sense (Morgan, 

2003, s. 209). 

 

Ointresse och ovilja att lära 

I två av artiklarna berättar HBT-patienter om upplevelser av hur vårdpersonal visar 

okunskap och oförståelse genom ovilja och ointresse av att lära mer om HBT-personer 
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och deras livssituation (Morgan, 2003; Röndahl, 2009a). En lesbisk kvinna berättar om 

dåliga erfarenheter i detta hänseende framför allt från äldre vårdpersonal: 

 

...it‟s the intense old matronly type that‟s worst, the ones in their 60 s. 

They know nothing about it and don‟t want to learn anything new either – 

[…] – they are staunch conservatives when it comes homosexuality and 

how families „should‟ be made up…(Röndahl, 2009, s. 149). 

 

En transsexuell man nämner hur en läkare var ovillig att undersöka honom och inte 

heller var intresserad av att lära något om transpersoner (Morgan, 2003). 

 

Obekvämhet, osäkerhet och oförbereddhet 

I några av artiklarna beskrivs hur HBT-patienter upplevde okunskap och oförståelse hos 

vårdpersonal genom att dessa uppvisade obekvämhet, osäkerhet och oförbereddhet i 

mötet med dem (Wilton & Kaufmann, 2001; Buchholz, 2000; Platzer & James, 2000; 

Morgan, 2003; Sinding, Barnoff & Grassau, 2004; Röndahl et al., 2006; Dewey, 2008; 

Röndahl, 2009a). HBT-patienter erfor hur vårdpersonal hade svårt att hantera att de var 

homosexuella respektive transpersoner (Buchholz, 2000; Morgan, 2003; Sinding et al., 

2004; Dewey, 2008). Buchholz (2000) beskriver hur ett lesbiskt par upplevde 

obekvämhet från vårdpersonals sida över det faktum att de väntade ett barn ihop:  

 

I think that they were uncomfortable with us…being a lesbian couple and 

I think they were uncomfortable with us being, doing it natural. And I 

think the combination of the two just sort of had a hands off attitude 

instead of a caring attitude (Buchholz, 2000, s. 309). 

 

Wilton och Kaufmann (2001) nämner hur ett lesbiskt par upplevt att vårdpersonal blev 

generade då de erfor deras sexuella läggning. Några homosexuella patienter berättar att 

de upplevde en högre grad av förståelse hos yngre vårdpersonal, men att dessa ändå 

kunde uppvisa viss osäkerhet gentemot dem (Röndahl, 2009a). Transsexuella män och 

kvinnor å sin sida berättar hur de som patienter upplevt vårdpersonals obekvämhet, 

osäkerhet och oförbereddhet i att möta och vårda personer med ”motsägelsefulla” och 

diskrepanta kroppar. En transexuell man som ännu inte genomgått mastektomi berättar 

om villrådigheten hos läkaren då denne ser hans bröst vid en kroppsundersökning:  

 

When I took off my shirt, the practitioner just sat there gawking. I went to 

him because he said that he dealt with many FTMs. But, when I took my 

clothes off, and I‟m sitting on the exam table, he‟s just sitting there 

gawking at my chest. I thought “You‟ve seen us before. What are you 

looking at?” Well, I think it was because my chest looks really silly. I 

look like I‟ve got this guy chest with boobs. I don‟t have really big nipples 

or anything, so it just looks really silly. And, I‟m sure that‟s probably why 

he was staring, because I probably would stare too if I had never seen it. 

But, I just thought it was a really odd reaction for someone in the medical 

community (Morgan, 2003, s. 208). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med analys av kvalitativa artiklar valdes då denna metod är ämnad 

till att ge en ökad förståelse för det studerade fenomenet, vilket i detta fall gällde HBT-

patienters upplevelser av bemötande i vården, som var studiens syfte.  Syftet anser vi 

har uppnåtts med föreliggande arbete utifrån gjord forskning och förefintligt material. 

 

HBT-gruppen är väldigt olikartad till sin sammansättning, både som helhet betraktat 

liksom vad gäller de enskilda grupperna. Transpersoner torde vara den grupp i 

sammanhanget som är den mest olikartade, då den i sin tur inbegriper grupper som 

transsexuella, transvestiter och ibland intersexuella. Att välja hela HBT-gruppen i denna 

uppsats, istället för någon av de enskilda grupperna, var ett klart medvetet val från vår 

sida. Härigenom kan, som Rosenberg (2004) menar, såväl perspektivet som 

forskningsfältet breddas. Samtliga grupper är alla på ett eller annat sätt relaterat till 

sexualitet och/eller kön. 

 

Litteratursökningen 

Den slutgiltiga litteratursökningen gjordes enbart i databasen CINAHL då den enligt vår 

erfarenhet har gett de mest givande och lämpliga sökresultaten. Under 

sökningsförfarandet blev vi varse om att det fanns en ganska stor mängd artiklar som 

gällde HBT-personer, varför vi nödsakades hålla nere antalet artiklar så att dessa inte 

skulle bli en alltför stor och svårbearbetad mängd. Detta var bland annat anledningen till 

att artiklar som även gällde HIV och/eller rörde personer som föll utanför åldersspannet 

16-74 år fick exkluderas. Angeläget var att artiklarna skulle vara publicerade i 

vårdvetenskapliga tidskrifter. Det var vår strävan att försöka få en balans i antalet 

artiklar så att de olika ingående grupperna gällande HBT var relativt likvärdigt 

representerade. Detta visade sig dock omöjligt att helt kunna uppnå, och det av flera 

skäl. Dels medgav exklusions- och inklusionskriterierna inte detta, och dels behandlar 

merparten av de vårdvetenskapliga artiklar som finns gällande HBT-personer i 

huvudsak lesbiska. Det finns således en större representation av homosexuella kvinnor i 

urvalet. I samband med sökprocessen stötte vi på några kvalitativa artiklar som 

behandlade transpersoners upplevelser av bemötande i vården (Schilder et al., 1998, 

2001). Dessvärre var dessa inte publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter, vidare gällde 

de delvis även HIV och en av dem var även äldre än tio år, varför de fick uteslutas. För 

att uppväga bortfallet av dessa artiklar valde vi att ta med avhandlingen om 

transpersoner. Avhandlingens resultatdel, vilken gällde transpersoners upplevelser i 

vården, var rätt så omfattande, den kompenserade gott och väl de bortfallna artiklarna, 

både till kvalitet och till omfång. Under litteratursökningen framkom att det föreligger 

en mer eller mindre total avsaknad av vårdvetenskapliga artiklar som enbart berör 

bisexuellas eller intersexuellas upplevelser av bemötande i vården.  

 

Analysprocessen 

Flertalet av de artiklar, sammanlagt 7 (inkl. avhandling), som ingick i analysen var från 

Nordamerika. 3 artiklar kom från Norden (2 från Sverige och 1 från Norge), och 2 

artiklar var från Storbritannien. Det blir således en viss övervikt till den 
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nordamerikanska kontinenten. Vidare kom allt material som gällde transpersoner från 

USA. I vilken mån dessa omständigheter inverkat på analysen är svårt att säga. Att 

Hälso- och sjukvårdssystemet i USA skiljer sig en del från motsvarande i Väst- och 

Nordeuropa är bekant. Ett tecken på detta var det framanalyserade och senare strukna 

subtemat ”sedd som inkomstkälla”, vilket inte kändes relevant ur ett svenskt perspektiv. 

Viktigt är att åtminstone ¼ av materialet härrör från Nordeuropa. I samtliga 

framanalyserade teman respektive subteman finns Skandinavien företrätt, vilket kan ge 

en vink om att det ingående materialet från Norden i tillräcklig utsträckning har satt sin 

prägel i analysen och resultatet.  Centralt i alla händelser är dock att studierna kommer 

från västvärlden, då synen på HBT-personer torde vara tämligen jämförbar inom denna 

kultursfär.  

 

Vi är medvetna om att de huvud- och subteman som vi kommit fram till på intet vis är 

en för alla gånger givna, andra hade varit fullt tänkbara. Analysen har skett i sitt 

speciella sammanhang, där vår bakgrund och erfarenheter alltid på ett eller annat vis 

sätter sin prägel i analysen och resultatet. Vad vi strävade efter i analysen var att uppnå 

en lyhördhet inför vad HBT-patienters upplevelser av bemötande berättade om, att 

försöka finna mönster i det som sades. I en litteraturstudie, utifrån vald modell med 

analys av kvalitativ forskning, innebär  tillvägagångssättet att endast det som är centralt 

för fenomenet återstår då analysen är färdig. Detta medför någon form av förenkling och 

komprimering, varför vissa aspekter i upplevelserna, som inbegriper en stor komplexitet 

och flerdimensionalitet,  till viss del faller bort.  

 

Resultatdiskussion 

En fråga som vi ställde oss var i vilken utsträckning som resultatet speglade situationen 

i Sverige för HBT-patienter, då huvuddelen av de analyserade artiklarna är från 

Nordamerika. Att situationen mellan länderna till viss del skiljer sig är vi övertygade 

om efter att (utöver de analyserade artiklarna) ha läst en del litteratur och artiklar från 

USA, Kanada och Storbritannien (Schilder et al., 2001; Feinberg, 2001; Fish, 2006). 

Skillnaderna upplevde vi dock som försumbara, varför vi menar att resultatet är 

tillämpbart för Sverige. En annan fråga som vi ställde oss var den större 

representationen av homosexuella kvinnor jämfört med homosexuella män i resultatet. 

Det hade givetvis varit önskvärt om fördelningen varit mer jämn, vi menar dock att de 

huvudteman och subteman som framkommit hade varit lika relevanta även om 

homosexuella män hade varit mer företrädda. De flesta exempel som återges är 

visserligen utifrån lesbiska kvinnors perspektiv, men motsvarande hade säkert funnits 

gällande homosexuella män. Betydelsen av att bisexuella inte är tydligt företrädda i 

resultatet, är ytterligare en fråga. Vi föreställer oss emellertid att bisexuellas upplevelser 

i huvudsak är i linje med homosexuellas. Detta vore naturligtvis intressant att undersöka 

vidare. 

 

Utifrån det resultat som erhållits om HBT-patienters upplevelser av bemötande i vården, 

utifrån huvudtemat, nekad sin identitet, vill vi lyfta fram upplevelse av att känna sig 

förfrämligad. Känsla av att bli objektifierad, osynliggjord och att inte bli bekräftad var 

påtagligt. Patienterna uttryckte en saknad av bekräftelse för dem som personer. Icke-

bekräftelse ledde till att viktiga aspekter hos vårdtagarna åsidosattes, deras person, liv 

och relationer kom inte till uttryck i mötet med vårdpersonal. Patienterna uttryckte även 
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att det brast i en holistisk människosyn. Objektifiering av patienterna, genom 

vårdpersonals missriktade fokus och brist på helhetssyn,  ledde bland annat till att de 

reducerades till att endast vara en sexualitet eller ett tillstånd.  Att inte vårdpersonal bryr 

sig om människan som person i sin ohälsa och sjukdom, och inte bryr sig om att skapa 

en vårdrelation kan ge upphov till vårdlidande som beskrivs av Eriksson (1994), som 

innebär ett onödigt lidande för patienten. I dylika fall uppfyller vårdpersonal inte de mål 

som åläggs dem i hälso- och sjukvårdslagen, likaså följer de inte heller  

diskrimineringslagen. 

 

Utifrån huvudtemat, att bli sedd som individ, vill vi utifrån HBT-patienters upplevelser 

av bemötande i vården, lyfta fram subtemat, bemött med hänsyn, bekräftelse och 

intresse. I resultatet framkom betydelsen av att som HBT-patient  bekräftas som den 

person hon/han är och i det liv och relationer hon/han har. HBT-patienter kunde således 

även uppleva, till skillnad från det förra huvudtemat, möten med vårdgivare där de 

kände sig sedda som individer och bekräftade. En fråga som osökt uppkommer är hur 

vanligt det kan tänkas vara att vårdpersonal har en positiv respektive negativ inställning 

gentemot HBT-personer. I början av arbetet med uppsatsen tog vi del av två svenska 

studier (Röndahl, Innela & Carlsson, 2004a, 2004b) som undersökte inställningen 

gentemot homosexuella bland sjuksköterskor och undersköterskor, respektive 

yrkesverksam vårdpersonal, sjuksköterskestudenter och undersköterskeelever, som kan 

ge en viss uppfattning.  I den ena studien framkom att 62%  hade en positiv inställning 

gentemot homosexuella, sjuksköterskor hörde till dem som hade mest positiv 

inställning, medan undersköterskor hade minst positiv inställning. I den andra studien 

framkom att 36% av vårdpersonalen (sjuksköterskor och undersköterskor) och 9% av 

sjuksköterskestudenterna och undersköterskeeleverna skulle avstå att vårda en 

homosexuell patient om möjligheten fanns. Hur det förhåller sig i stort inom sjukvården 

i Sverige är naturligtvis svårt att veta, men att heterosexism är ett problem inom vården 

är uppenbart. Bekräftelsens betydelse har diskuterats inom vårdvetenskap, filosofi och 

flera andra vetenskapsgrenar. Den tyske filosofen Honneth (2008), menar att bli 

bekräftad för den man är är ett djupt liggande behov hos människan. Han hävdar vidare 

att det är det ömsesidiga givandet av bekräftelse som gör oss till individer. Liknande 

uttrycker sig även den amerikanska queerteoretikern Butler (2006), som menar att det är 

bekräftelsen som driver och bestämmer människan, då det är genom erkännandet av 

varandra som vi blir till. Enligt den norska vårdforskaren Solvoll (2005) är människan 

beroende av bekräftelse för att kunna bevara och stärka sitt egenvärde och forma en 

positiv självbild. Bekräftelse och ömsesidighet utgör likaså en grundläggande del i en 

väl fungerande vårdrelation, ansvaret för en positiv utveckling av vårdrelationen ligger 

dock alltid på vårdaren (Wiklund, 2003). 

 

Utifrån huvudtemat okunskap och oförståelse, vill vi uppmärksamma HBT-patienters 

upplevelser av bemötande utifrån subtemat, cis- och heteronormativa antaganden. I 

resultatet framkom hur HBT-patienter upplevde att vårdpersonal utgick från en 

heterosexuell och cissexuell norm i bemötandet, vilket fick följder för utvecklingen av 

bemötandet och utformandet av vården, exempelvis bristande förståelse av HBT-

patienters vårdbehov, och bristfällig insikt om deras sociala sammanhang. 

Konsekvenser av cis- respektive heteronormativa antaganden behandlas även i två 

tämligen nya artiklar  (Bauer et al., 2009; Bjørkman & Malterud, 2009). I artikeln av 

Bauer et al. (2009), framkom att transpersoner upplevt hur cisnormativa antaganden kan 
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resultera i exempelvis stereotypa föreställningar hos vårdpersonal om vad transpersoner 

är, och uppfattningen att frågor kring könsidentitet är snarlika med frågor kring sexuell 

läggning. I Bjørkman och Malteruds studie (2009) framhålls konsekvenserna med 

heteronormativa antaganden, hur till exempel lesbiska patienter nödgades att komma ut 

i  känsliga situationer, som exempelvis vid en underlivsundersökning då läkaren 

insisterade på en förklaring då denne fann kombinationen motstridig, att ha ett aktivt 

sexliv, ej någon antikonceptiva, och ändå inte någon möjlighet att bli gravid. Resultatet 

i det sista huvudtemat understryker, liksom de just refererade artiklarna av Bauer et al. 

(2009), Bjørkman och Malterud (2009), behovet av HBT-kunskap. Ansvaret för att ha 

en professionell kompetens vilar, vilket Dahlberg et al. framhåller (2003), på vårdaren. 

Att inte ha tillräcklig kunskap leder till vårdlidande, som beskrivs av Eriksson (1994). 

Vederbörande, som inte besitter tillräcklig kunskap, behöver därför se till att sådan 

inhämtas. Vi menar dock att HBT-kunskap borde vara integrerat i själva sjuksköterske-

utbildningen. Bristen på sådan blev tydlig i en studie som undersökte sjuksköterske- och 

läkarestudenters HBT-kunskap (Röndahl, 2009b). Studiens resultat visade att 82% av 

sjuksköterske- och läkarestudenterna saknade kunskap som var fundamental för att 

kunna ge HBT-patienter en kompetent vård. Bjørkman och Malterud (2009) menar att 

för att kunna ge en kvalitativ vård för lesbiska patienter så krävs inte bara särskild 

kunskap om lesbiska kvinnors hälsofrågor, utan denna behöver även kombineras med 

en medvetenhet om att alla inte är heterosexuella, vidare krävs en öppen inställning 

gentemot patienters lesbiska läggning. Betydelsen av kunskap, medvetenhet och 

inställning behandlar även Westerståhl, Segesten och Björkelund (2002),  Spidsberg 

(2007), samt Hoffman, Freeman och Swann (2009). I studien av Hoffman et al. (2009) 

framhölls det sämre hälsoläget hos HBT-ungdomar. I tidigare nämnda rapport från 

Folkhälsoinstitutet (2006) framkom att HBT-personer som helhet generellt sett har en 

sämre hälsa jämfört med den övriga befolkningen, vilket, enligt internationell forskning, 

relateras till diskriminering, utsatthet och en rådande heteronorm (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2009).  Författarna kan bara konstatera att mycket återstår att göra. 

 

Fortsatta studier 

I samband med skrivandet av denna uppsats blev vi varse om en stor kunskapsbrist på 

några områden, vilka vi här vill lyfta fram. Då vi sökte artiklar blev det tydligt att det 

inte finns någon vårdvetenskaplig studie som enbart rör bisexuellas upplevelser av 

bemötande i vården. Likaså finns det än så länge inte någon vårdvetenskaplig forskning 

gjord i Sverige som behandlar transpersoners upplevelser av bemötande i vården. Än 

iögonfallande är den totala avsaknad av vårdvetenskaplig forskning som mera explicit 

tar upp intersexuellas upplevelser i vården. Så vitt vi vet så finns det än så länge bara en 

undersökning vilken mera allmänt rör erfarenheter av att vara född med ett intersexuellt 

tillstånd (MacKenzie, Huntington & Gilmour, 2009). Studien är dock mycket behövlig 

då i de fall som intersexualism tidigare berörts inom vårdvetenskapen så har 

perspektivet främst varit ett medicinskt, och väldigt sällan varit utifrån intersexuella 

själva (ibid.). Studien belyser heteronormativitetens konsekvenser som exempelvis 

social isolering, känslor av skam och ofullkomlighet, och öppnar upp för en rad viktiga 

frågor som acceptans, helhetssyn och integritet. Den roll som heteronormativitet spelar i 

vården i bemötandet av denna grupp vore därför angeläget att undersöka. Det finns med 

andra ord en rad områden för vårdvetenskapen att forska vidare i.  
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Praktiska implikationer 

 

Utifrån resultatet vill vi särskilt lyfta fram följande punkter som hjälp till 

kompetenshöjning, och vägledning i mötet med patienter: 

 

 Att vårdaren reflekterar kring normer, vidare reflekterar över sina 

föreställningar, värderingar och fördomar, och blir medveten om hur hon/han 

förhåller sig till andra. 

 

 Att vårdaren inhämtar kunskap om HBT, intersexualism och cis- respektive 

heteronormativitet. 

 

 Att vårdaren inte tar för givet att patienten är cissexuell och/eller heterosexuell. 

Patienten kan oavsett sitt yttre ha en annan könsidentitet. En patients följeslagare 

kan lika gärna vara hennes/hans partner som kamrat. 

 

 Att vårdaren underlättar för patienten att komma ut, genom till exempel att ställa 

öppna och inkluderande frågor (det vill säga är tillämpbara på alla), som 

exempelvis: ”Har du en flick- eller pojkvän?”, eller ”Har du en partner?” 

 

 Att vårdaren använder ett språkbruk som är respektfullt, som till exempel genom 

att använda det pronomen som är förenligt med patientens könsidentitet. 

 

 Att vårdaren inte fokuserar på patientens homo- och bisexualitet, och/eller 

transgenderism, ifall detta inte är relevant för den vård som hon/han är i behov 

av. 

 

 Att HBT-perspektivet (förenat med ett bredare intersektionellt sådant)  

integreras i sjuksköterskeutbildningen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Översikt av analyserad litteratur 

 

Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod/urval Resultat 

 Titel:  
Experiences of 

Lesbian Couples 

During Childbirth 

Författare: 
Buchholz, S. E. 

Tidskrift: 
Nursing Outlook 

Årtal: 2000 

 

Studien är 

genomförd i USA 

Patientperspektiv Det traditionella hälso- 

och sjukvårdssystemet 

baserar sin vård och 

behandling av kvinnor 

utifrån heteronormativa 

antaganden, och 

förbiser därmed 

lesbiska kvinnors vård-

behov. Trots att allt fler 

lesbiska väljer att bli 

med barn, så finns  det 

lite forskning som 

inriktat sig på att 

undersöka denna 

grupps specifika behov 

och den påverkan som 

samhällets attityder  har 

på den vård de erhåller. 

Syftet var att undersöka  

om sjuksköterskor 

agerar annorlunda  i 

interaktionen  med 

lesbiska par under 

barnafödseln. 

 

Kvalitativ metod 

med en grounded 

theory ansats. 

Data  erhölls 

genom djup-

intervjuer. Ett 

bekvämlighets- 

urval av 5 

lesbiska par 

gjordes.  

Resultatet behandlade 

följande områden : 

1) förberedande och 

informering av 

sjukhuspersonal 

angående parens 

situation före 

barnafödseln.  

2) Inkluderande av 

partner.  

3) Stöd från personal. 

4) Juridiska frågor  

5) Sökande efter att 

förstå orsaker till 

vårdpersonals beteende.  

 

Titel:  
Knowledge 

Legitimacy: How 

Trans-Patient 

Behavior Supports 

and Challenges 

Current Medical 

Knowledge 

Författare: 
Dewey, J. M. 
Tidskrift:  
Qualitative Health 

Research 
Årtal: 2008 

 

Studien är 

genomförd i USA 

Patientperspektiv Transgenderpersoner 

måste kämpa med 

diskriminering och 

stigman som finns i 

samhället och inom 

hälso- och sjukvården 

gentemot dem. Att 

undvika stigman,  och 

etablera trovärdighet  i 

förhållandet till läkare 

är viktigt då dessa är 

grindvaktare eller de 

som bestämmer vilka 

som ska ges 

behandling.  

Syftet var inte explicit 

uttryckt. Tycks dock 

vara att tydliggöra den 

problematik som 

transgenderpatienter  

får tackla och gå 

igenom för att kunna 

erhålla den behandling  

som de strävar efter.   

Kvalitativ metod 

med en grounded 

theory ansats. 

Data erhölls 

genom djup-

intervjuer av 22 

transgender- 

patienter, varav 

20 var födda 

som män och 2 

som kvinnor, 

samt 2 som 

intersexuella. 

Resultatet visade hur 

transgenderpatienter: 

1)  blir medvetna om 

politiska, religiösa och 

kulturella uppfattningar 

genom  sina medicinska 

erfarenheter; och 2) 

internaliserar dessa 

uppfattningar, vilket 

påverkar hur de gör 

vården och den 

medicinska behand-

lingen begriplig för sig 

själva, och hur de väljer 

att anpassa sitt framtida 

uppträdande; vidare 3)  

förbereder sig hur de 

ska gå tillväga för att 

bli trovärdiga och 

undvika stigman, och 

för att kunna få önskad 

behandling; likaså 4) 

både stödjer och 

utmanar existerande 

medicinsk kunskap. 
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Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod/urval Resultat 

Titel:  
Gynecologic Care 

of the Female-to-

Male Transgender 

Man 

Författare: 
Dutton, L., 

Koenig, K., & 

Fennie, K. 
Tidskrift:  
Journal of 

Midwifery & 

Women’s Health 
Årtal: 2008 

 

 

 

Studien är 

genomförd i USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientperspektiv Transgender män är  en 

sårbar grupp vars 

vårdbehov har varit 

svåra att identifiera 

beroende på begränsad 

forskning, och en 

oförmåga att identifiera 

gruppen. Indikationer 

finns att de har en ökad 

risk att få polycystisk 

ovariesyndrom, erfara 

våld och begå 

självmord. Syftet är att 

informera barnmorskor 

och personal inom 

kvinnosjukvård om 

transsexuella mäns 

gynekologiska behov, 

och vårderfarenheter. 

Kvalitativ metod 

med fenomeno-

logisk ansats. 

Data erhölls 

genom 

intervjuer.  Ett 

bekvämlighets 

urval av 6 

transgender män 

gjordes. 

Resultatet visade att 

transgender män: 1) 

ansåg det viktigt att få 

gynekologisk vård, och 

2)  att brösten var  det 

som orsakade dem den 

största könsidentitets- 

konflikten,  vidare att 

3) de kämpar med att 

tala om sin 

könsidentitet för 

vårdgivarna, likaså att 

4) hälsoformulärens 

rutor för ifyllande av 

man eller kvinna, 

liksom vårdpersonals 

sätt att använda 

pronomen på, var 

hinder som transgender 

män mötte då de söker 

hälso- och sjukvård. 

 

Titel:  
Gay and Lesbian 

Patients With 

Cancer 

Författare: 
Katz, A. 
Tidskrift:  
Oncology Nursing 

Forum 
Årtal: 2009 

 

 

 

Studien är 

genomförd i 

Kanada 
 

Patientperspektiv Studier visar att många 

homosexuella män och 

lesbiska kvinnor har 

haft negativa 

erfarenheter av hälso- 

och sjukvård. 

Det finns lite forskning 

som har undersökt 

homosexuella män och 

lesbiska kvinnors 

upplevelser av 

cancervård. 

 Syftet var att beskriva 

homosexuella män och 

lesbiska kvinnors 

upplevelse av 

cancervård. 

Kvalitativ metod 

med en tolkande 

fenomenologisk 

ansats.  

Data erhölls 

genom semi-

strukturerade 

djupintervjuer.  

Ett 

bekvämlighets-

urval av 3 

homosexuella 

män och 4 

lesbiska kvinnor 

gjordes.  

I resultatet framkom 

att: 1) alla deltagarna 

hade upplyst 

personalen angående 

sin sexuella läggning 

eftersom  denna sågs 

som väsentlig del av 

deras liv och person; 

somliga fick en positiv 

respons då de ”kom ut” 

och andra en neutral 

sådan eller i vissa fall 

ignorerades  detta, 

vidare framkom 2) att 

vårdpersonals respons 

till partnern och 

bekräftande av denna 

var väsentlig  för dem,  

likaså framkom 3) att 

det saknas cancerstöd-

grupper för homo-

sexuella, och att det var 

svårt att ”komma ut” i 

befintliga grupper, samt 

4) att kroppsförändring 

pga cancern hade 

effekter på självbilden. 
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Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod/urval Resultat 

Titel:  
A Qualitative 

Exploration of the 

Experiences of 

Lesbian and 

Heterosexual 

Patients With 

Breast Cancer 

Författare: 
Matthews, A. K., 

Peterman, A. H., 

Delaney, P., 

Menard, L., & 

Brandenburg, D. 

Tidskrift:  
Oncology Nursing 

Forum 
Årtal: 2002 

 

 

 

Studien är 

genomförd i USA  

Patientperspektiv Studier  pekar på att 

lesbiska som har fått 

diagnosen cancer, till 

skillnad från 

heterosexuella kvinnor, 

möter en rad specifika 

hinder när det gäller att 

få adekvat vård, som 

ignorans gällande 

lesbiska hälsofrågor 

hos läkare, 

diskriminering inom 

hälso- och sjukvård, 

samt mindre tillgång 

till vård. Syftet var att 

undersöka likheter och 

skillnader vad gäller 

upplevelser av cancer, 

interaktioner med 

vårdpersonal, 

medicinsk behandling  

och livskvalitet mellan 

lesbiska och 

heterosexuella kvinnor.  

 

Kvalitativ metod 

Data erhölls 

genom inspelade 

strukturerade 

diskussioner som 

sedan trans-

skriberades. 

Ett bekvämlig-

hetsurval på 

inalles 41 

deltagare 

gjordes, vilka i 

sin tur var 

fördelade på 7 

fokusgrupper, 

varav 3 grupper 

bestod av 

lesbiska kvinnor 

(n=13), och 4 

grupper av 

heterosexuella 

kvinnor (n=28).  

Resultatet pekar på att: 

det finns likheter i 

livskvalitet mellan de 

hetero- och 

homosexuella 

kvinnorna.  Skillnader 

som framkom var att de 

senare upplevde mer 

stress pga cancer-

diagnosen, och var 

mindre tillfreds med 

den vård de fått,  vidare 

var de även mindre 

tillfredsställda då det 

gällde  möjligheten att 

få emotionellt stöd 

under  sjukdomstiden.  

 

 

Titel:  
Transgender life 

experiences and 

expressions: A 

narrative inquiry 

into identity 

recognition and 

development, 

bodily experiences, 

relationships with 

others, and health 

care experiences 

Författare: 
Morgan, S. W. 

Årtal: 2003 

 

Doktors-

avhandling  
 

 

Studien är 

genomförd i USA 
 

Patientperspektiv Sjuksköterskeyrket är 

känt som en vårdande 

profession. Trots detta 

finns det många 

människor som 

sjuksköterskor 

misslyckas att vårda. 

De flesta  sjuk-

sköterskor saknar 

medvetenhet och 

kunskap om 

transgenderpersoner, 

vilket kan minska 

effektiviteten som 

vårdgivare. 

Syftet med 

avhandlingen var att 

informera 

sjuksköterskor om 

livserfarenheterna hos  

en varierad grupp av 

transgenderpersoner. 

Kvalitativ, 

narrativ metod. 

Data erhölls 

genom  semi-

strukturerade 

intervjuer, vilka 

spelades in, tran-

sskriberades och 

sedan kördes i 

ett dataprogram 

designat för 

analys av 

kvalitativ data. 

Urvalet gjordes 

genom purposive 

sampling (ända-

målsenligt urval) 

och delvis 

genom snöbolls-

urval. Deltagarna  

utgjordes totalt 

av 11 trans-

genderpersoner, 

varav 5 var 

MTF, 5 FTM 

och 1 transvestit. 

Åldern låg från 

23 till 61 år.          

(M=45)                                                            

Resultatet (återger bara 

kap. 8 gällande vård- 

upplevelser) visade att: 

deltagarna hade både 

goda och dåliga 

erfarenheter av såväl 

den specifika 

transgendervården som 

den allmänna hälso- 

och sjukvården. 

Deltagare berättade hur 

de i den senare upplevt 

att vårdgivare var 

ovana vid transgender-

personer, hur dessa var 

upptagna vid deras 

transgenderidentitet, 

vidare var obekväma 

med deras diskrepanta 

kroppar. Deltagarna 

beskrev även hur 

vårdgivare kunde vara 

mycket stödjande och 

lyhörda gentemot deras 

behov. 



 31 

Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod/urval Resultat 

Titel:  
Lesbians’ 

experiences of 

healthcare 

Författare: 
Platzer, H., & 

James, T. 
Tidskrift:  
Nursing Times 

Research 
Årtal: 2000 

 

 

 

Studien är 

genomförd i 

Storbritannien  

 

Patientperspektiv Det finns inte några 

tidigare studier gjorda i 

Storbritannien som 

behandlar lesbiska 

kvinnors upplevelser av 

vård.   

Syftet var att undersöka 

lesbiska kvinnors 

upplevelser av vård i 

Storbritannien. 

 

Kvalitativ metod  

Data erhölls från 

inspelade och 

därefter 

transkriberade 

diskussioner från 

3fokusgrupper (i 

vilka inalles 12 

lesbiska deltog), 

vidare från 

individuella 

semi-

strukturerade 

djupintervjuer 

(där 23 lesbiska 

ingick).  

Sammanlagt 

ingick 35 

lesbiska kvinnor 

mellan 16 och 74 

år. Urvalet 

gjordes med 

hjälp av 

snöbolls-  och 

nätverksurval. 
 

Resultatet visade på att:  

1) deltagarna var 

oroade att då de kom ut 

så skulle detta medföra 

känslor av sårbarhet 

och maktlöshet; likaså 

att 2) heterosexism och 

heterosexistiska 

antaganden försvårar 

för patienten att vara 

öppen om sin 

sexualitet, och 

möjligheten att få rätt 

behandling och 

diagnos, samt att få 

stöd och råd;  vidare att 

3) deltagarna kunde 

erfara homofoba 

reaktioner då de kom 

ut;  likaså att 4) 

vårdpersonal inte har 

någon kännedom om 

lesbiska kvinnors 

sociala sammanhang 

och vårdbehov.  

Titel:  
Lesbians’ and gay 

men’s narratives 

about attitudes in 

nursing 

Författare: 
Röndahl, G. 
Tidskrift:  
Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 
Årtal: 2009 

 

 

 

Studien är 

genomförd i 

Sverige 

  

  

Patientperspektiv  Många sjuksköterskor 

har svårt att visa 

medkänsla och  

lyhördhet, och att ge 

homosexuella patienter 

en vård som är 

likvärdig den som ges 

heterosexuella 

patienter. Syftet med 

studien var att beskriva 

homosexuella 

patienters och deras 

partners upplevelser av  

vårdpersonals  attityder 

gentemot dem. 

Kvalitativ metod  

Data erhölls 

genom semi-

strukturerade 

intervjuer med 

17 lesbiska 

kvinnor och 10 

homosexuella  

män, från olika 

delar av Sverige. 

Urvalet gjordes i 

huvudsak genom 

snöbollsurval. 

 

Resultatet visade på att: 

merparten av 

deltagarna beskrev en 

känsla av otrygghet och 

osäkerhet av att 

”komma ut” till 

vårdpersonal; vidare 

berättade  de flesta att 

de bemöttes på ett 

respektfullt sätt, men 

att de ibland kände 

visst avståndstagande 

från vårdpersonals sida.  

Deltagare beskrev hur 

vårdpersonal ansåg 

homosexualitet som 

abnormt. Deltagarna 

trodde likaså att 

känslorna  av otrygghet 

påverkade deras 

förmåga att interagera 

med vårdpersonalen.  
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Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod/urval Resultat 

Titel:  
Heterosexual 

assumptions in 

verbal and non-

verbal 

communication in 

nursing 

Författare: 
Röndahl, G., 

Innala, S., & 

Carlsson, M. 

Tidskrift:  
Journal of 

Advanced Nursing 
Årtal: 2006  

 

 

 

Studien är 

genomförd i 

Sverige 

 

Patientperspektiv Samhällslivet i 

heterosexuella kulturer 

grundas på antagandet 

att alla människor är 

heterosexuella, vilket 

leder till att homo-

sexualitet osynliggörs. 

Sjuksköterskor kan 

därför komma att anta 

att alla patienter är 

heterosexuella. 

Heteronormativa 

antaganden kan 

resultera i dålig 

kommunikation vilket 

får konsekvenser för 

vårdens kvalité.  

Syftet var att undersöka 

hur lesbiska kvinnor 

och homosexuella män 

upplever sjukhusvård, 

och vad de ansåg som 

viktigt att delge när det 

gäller homosexualitet 

och vård. 

Kvalitativ metod  

Data erhölls 

genom  semi-

strukturerade 

intervjuer vilka 

spelades in, och 

därefter trans-

skriberades. 

Urvalet gjordes i 

huvudsak genom 

snöbollsurval, 

varav 17 av 

deltagarna var  

kvinnor och 10 

var män. 

Deltagarna kom 

från olika delar 

av Sverige och 

åldern låg mellan 

23 till 65 år. 

Resultatet visade på att: 

Heterosexualitet antogs 

vara den sociala 

normen. 

Heteronormativitet 

förmedlades bland 

annat i väntrum via 

broschyrer,  likaså i 

formulär och patient-

handlingar, samt vid 

inskrivningsförfarandet

och rutinprocedurer. De 

flesta deltagarna 

upplevde att vård-

personal utgick från att 

alla är heterosexuella. 

Då deltagare avvek från 

heteronormen visade 

sig vårdpersonal ibland 

rådvilla. Deltagarna 

hade ofta mött personal 

som var  rädda att 

bemöta dem inkorrekt, 

vilket kunde resultera i 

en känsla av osäkerhet, 

som i sin tur  hämmade 

vidare kommunikation. 

Titel:  
Homophobia and 

Heterosexism in 

Cancer Care: The 

Experiences of 

Lesbians 

Författare: 
Sinding, C., 

Barnoff, L., &  

Grassau, P. 

Tidskrift:  
Canadian Journal 

of Nursing 

Research 
Årtal: 2004 

 

 

 

Studien är 

genomförd i 

Kanada 

 

Patientperspektiv  Studier visar på att 

risken för att få 

bröstcancer är större 

hos lesbiska och 

bisexuella kvinnor än 

hos heterosexuella 

kvinnor, vilket relateras 

till en sämre hälsa. 

Tidigare forskning 

pekar på att lesbiska 

kvinnor som har 

bröstcancer var mindre 

tillfredsställda med 

vården och 

behandlingen än 

heterosexuella kvinnor 

med samma diagnos. 

Det finns få studier 

som behandlar lesbiska 

kvinnors upplevelser av 

cancer och cancervård. 

Syftet var att undersöka 

lesbiska kvinnors 

upplevelser av cancer 

och cancervård. 

 

Kvalitativ metod 

Data erhölls 

genom intervjuer 

som spelades in 

och trans- 

skriberades. 

Innehållsana-

lysen gjordes 

med hjälp av 

dataprogram.  26 

lesbiska kvinnor 

med diagnosen 

cancer deltog i 

studien. 

Resultatet visade på att: 

Homofobi och 

heterosexism  inverkar 

på vårdupplevelserna 

hos lesbiska patienter 

med cancer.  Ett 

mindretal av deltagarna 

förvägrades en 

fullvärdig vård, vidare 

avfärdades delar av 

deras identitet och 

sociala sammanhang 

som var av vikt för 

deras cancervård. 

Merparten berättade om 

att det brast i det 

psykosociala stödet  när 

det gällde att beakta 

och ta hänsyn till 

lesbiskas livssituation. 

Patienterna valde olika 

strategier då det gällde 

att undvika  homofobi 

och försäkra sig om en 

god vård. En del 

undersökte personalens 

värderingar vid första 

besöket, andra valde  

att inte komma ut. 
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Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod/urval Resultat 

Titel:  
Vulnerable and 

strong – lesbian 

women 

encountering 

maternity care 

Författare: 
Spidsberg, B. 

Tidskrift:  
Journal of 

Advanced Nursing 
Årtal: 2007 

 

 

 

Studien är 

genomförd i Norge 

 

Patientperspektiv Studier pekar på att 

lesbiska kvinnor som 

”kommer ut” är utsatta 

för homofoba fördomar 

och diskriminering 

inom mödravården. 

Syftet var att beskriva 

upplevelser av 

mödrahälsovård hos ett 

urval av lesbiska par.  

Kvalitativ metod 

Metoden som 

användes är 

inspirerad av 

Ricoeurs  

fenomenologiska 

hermeneutik. 

Urvalet gjordes 

delvis genom 

snöbollsurval. 6 

lesbiska par 

deltog i 

intervjuerna som 

spelades in och 

sedan 

transkriberades.  

 

Resultatet visade att: 

lesbiska kvinnor som 

var öppna med sin 

läggning upplevde en 

över- eller under-

fokusering på deras 

sexualitet. De kände att 

ansvaret låg på dem att 

ha rätt förhållningssätt  

i interaktionen med 

vårdpersonal, vilket 

innebar att vara öppen 

men inte alltför 

självhävdande. De 

upplevde både genuina 

möten och god vård, 

liksom möten och vård 

som brast i genuinitet 

och kvalitet.  

Titel:  
Lesbian mothers’ 

experiences of 

maternity care in 

the UK 

Författare: 
Wilton, T., & 

Kaufmann, T. 

Tidskrift:  
Midwifery 
Årtal: 2001 

 

 

 

Studien är 

genomförd i 

Storbritannien 

 

Patientperspektiv  Alltfler lesbiska väljer 

att bli gravida. 

Lesbiska mödrars 

behov är av väsentligt 

intresse för 

mödravårdgivare, då de 

utgör ett ”lackmustest” 

på vårdens  lyhördhet. 

Syftet var att undersöka 

lesbiska kvinnors 

upplevelser av 

mödrahälsovård i 

Storbritannien för 

att kunna utvärdera hur 

god vård denna grupp 

får. 

 

En beskrivande 

studie med både 

kvalitativa och 

kvantitativa 

undersöknings-

metoder för att 

få fram 

rikhaltigare 

redogörelse av 

deltagarnas 

upplevelser. 

Ett 

bekvämlighets-

urval (nätverks- 

och snöbolls-

urval) av 50 

lesbiska kvinnor 

gjordes. 

 

Resultatet visade att: 

deltagarna i allmänhet  

uppskattade den vård 

de hade fått, men att de 

även upplevde  en hög 

grad av oro och ängslan 

kring problematiken av 

att ”komma ut”. 

Deltagarna beskrev till 

exempel upplevelser av 

att barnmorskorna 

uppvisade  

obekvämhet, eller även 

en avog  inställning 

gentemot dem. 
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Bilaga 2: Begreppsförteckning 

Begrepp 
 

Bisexuell Person som kan bli sexuellt attraherad av och/eller blir kär i 

en person oavsett om det är en man eller kvinna (Sveriges 

förenade HBQT studenter, 2009). 

 

Cisnormativitet Föreställningen att alla människor är cissexuella, och att 

anatomisk kropp och mental könsidentitet alltid är 

sammankopplade (Skog, 2007; Bauer et al., 2009). 

 

Cissexism Idén om att den transsexuelles könsidentitet är underordnad, 

eller mindre autentisk, än den cissexuelles (Region Skåne, 

2009). 

 

Cissexuell Person som bara upplevt att den egna könsidentiteten ”passar 

ihop” med det egna biologiska könet. Begreppet 

introducerades 1991 av den tyske sexualforskaren Sigusch 

(Sigusch, 1998; Region Skåne, 2009). 

 

Diskriminering Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än 

någon annan och behandlingen har samband med kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, 

indirekt eller i form av trakasserier (Diskriminerings-

ombudsmannen, 2009). 

 

Genus Genus är det tänkta sociala könet som skapas av handlingar 

och föreställningar om kvinnlighet och manlighet i 

samhället. Genus ska inte förväxlas med biologiskt kön 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2009). 

 

HBT Samlingsbegrepp som innefattar homosexuella, bisexuella 

och transpersoner (Sveriges förenade HBQT studenter, 

2009). 

 

Heteronormativitet Betyder att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna 

och förväntade. Därmed blir annan sexualitet betraktad som 

onormal och konstig. Det har med makt att göra, den makt 

som finns just i normer och som får stor betydelse för hur vi 

förstår oss själva, men också för hur vi organiserar samhällen 

och skapar institutioner (Knöfel Magnusson, 2006). 

 

Heterosexism Ett ideologiskt system som förnekar, underordnar och 

stigmatiserar icke-heterosexuella beteenden, identiteter och 

relationer (Knöfel Magnusson, 2006). 
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Homosexuell Person som kan bli kär, förälskad i och/eller sexuellt 

attraherad av en person av sitt eget kön (Knöfel Magnusson, 

2006).  

 

Intergender En person som är intergender definierar sig som att befinna 

sig mellan, i båda, eller bortom de traditionella könsrollerna. 

Detta är en könsrollsidentifikation (RFSL, 2009a).  

 

Intersektionalitet Teorier om hur olika maktstrukturer samverkar och 

förstärker varandra, till exempel kön och etnicitet 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2009). 

 

Intersexuell En person som är intersexuell har oklart kön utifrån 

könsorganens konstitution eller kromosomuppsättning. Ett 

stort antal olika tillstånd och diagnoser samlas under detta 

begrepp. Är ett biologiskt syndrom (RFSL, 2009a). 

 

Komma ut Den process där man berättar för omgivningen att man är 

homosexuell, bisexuell eller transperson. Att homo- och 

bisexuella måste komma ut med sin sexualitet hänger 

samman med heteronormen, eftersom man förväntas vara 

heterosexuell tills motsatsen bevisats. Man kommer inte ut 

en gång utan i många nya sammanhang (RFSL Ungdom, 

2008). 

 

Kön Omtvistat begrepp som för vissa betyder biologiskt kön och 

för andra beskriver en persons biologiska, sociala och 

mentala kön (RFSL, 2009a).  

 

Könsidentitet Könsidentitet handlar om vilket kön du upplever att du 

tillhör (Vårdguiden, 2009).  

 

Könsuttryck Könsuttryck kan man säga är hur någon väljer att uttrycka 

sitt biologiska kön, sociala kön och/eller det kön man 

identifierar sig som (RFSL, 2009a).   

 

Normer/normativitet Normer: Accepterade regler för önskvärt beteende och 

utseende som ofta skapar hierarkiskt ordnade grupper i 

samhället (Knöfel Magnusson, 2006). Normativitet: Det 

maktsystem som vidmakthåller och backar upp normer 

(Medicinska studentkåren, 2007/2008). 

 

Queer Används av dem som inte vill anpassa sig till heteronormen. 

Queer är en akademisk forskningsinriktning där man 

studerar det ”normala” istället för det som ”avviker”. Queer 

vänder sig emot en normerande och normativt framställd 

heterosexualitet (Knöfel Magnusson, 2006). 
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Sexuell läggning Heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet är sexuell 

läggning. Sexualiteten utgår från kön, det vill säga från 

vilket kön vi själva har och vilket kön den eller de som vi 

förälskar oss i och/eller attraheras av har (Vårdguiden, 

2009). 

 

Transgender Se transpersoner. 

 

Transgenderism Paraplybegrepp (används främst i den engelskspråkiga 

världen) för olika aspekter och uttryck av genusidentitet. 

Åsyftar främst fenomen som transsexualism och 

transvestitism, men ibland även intersexualism (Pfaefflin & 

Coleman, 1997). I Sverige används begreppet oftare i en 

snävare bemärkelse, och avser då en individ som lever på 

heltid i den motsatta könsrollen utan att genomgå 

könskorrigerande behandlingar (Statens Folkhälsoinstitut, 

2008). I detta arbete kommer den förra betydelsen att avses, 

eftersom det är den som använts i artiklarna.  

 

Transition Övergången från ett juridiskt kön till ett annat i en så kallad 

könsbytesprocess, där man genomgår medicinsk och 

kirurgisk behandling och blir accepterad i en annan könsroll. 

FTM (female-to-male) står för övergången från kvinnligt 

biologiskt kön till manligt, och MTF (male-to-female) 

betecknar transitionen från manligt biologiskt kön till 

kvinnligt (RFSL, 2005). 

 

Transpersoner Transpersoner är ett samlingsnamn på könsöverskridare, 

personer som bryter mot den könstillhörighet de sorteras in i, 

till exempel transsexuella och transvestiter. Ibland inkluderas 

även intersexuella och intergender i begreppet (så hos RFSL 

och gaystudenterna). Begreppet motsvaras av engelskans 

transgender (Vårdguiden, 2009; RFSL, 2009a; Sveriges 

förenade HBQT studenter, 2009). 

 

Transsexuell Person som inte kan identifiera sig med sitt biologiska kön. 

En del byter kön genom hormonbehandlingar och kirurgiska 

ingrepp. Transsexualism handlar om könsidentitet och inte 

om sexuell läggning (Knöfel Magnusson, 2006).  

 

Transvestit Person som klär sig i motsatta könets kläder. Drag kallas det 

när man använder transvestism som underhållning. 

Transvestism handlar om könsuttryck och inte om sexuell 

läggning (Knöfel Magnusson, 2006). 

 


