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Sammanfattning  

Hbt är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner, som 

introducerades i Sverige i början av 2000-talet. Studier beskriver att hbt-personer 

undviker kontakt med hälso- och sjukvården på grund av tidigare negativa erfarenheter 

av diskriminering eller fördomsfulla attityder. I den etiska koden för sjuksköterskor står 

det beskrivet att sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete bland annat inte skall begränsas 

av patientens trosuppfattning, kön eller sexuella läggning. Vidare förklaras det i studier 

hur hbt-personer efterfrågar en större kunskap gällande hbt hos sjuksköterskor. Syftet 

med denna studie är att beskriva hur sjuksköterskor reflekterar kring hbt inom 

slutenvården. Studien baseras på en empirisk kvalitativ ansats vilket lämpar sig när 

forskningsområdet är näst intill obefintligt. Fyra individuella djupintervjuer med 

sjuksköterskor inom slutenvården genomfördes och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Sjuksköterskorna reflekterade över vad hbt och heteronormativitet stod 

för och de hade funderingar runt acceptansen av homo och bisexuella i samhället och 

såg mötet med transpersoner som främmande. De framhöll vikten av att ge en likvärdig 

vård att förhålla sig professionellt, såg att befinna sig utanför heteronormen påverkar 

hbt personers hälsa och hälsan kunde främjas med öppenhet som födde öppenhet. 

Kunskap såg sjuksköterskorna som en nyckeln till förståelse för att kunskap motverkar 

fördomar, men de ansåg även behöva reflektion för att bearbeta attityder. I diskussionen 

synliggörs bland annat hur betydelsefullt det är att lyfta hbt ämnet i grundutbildningen 

till sjuksköterska för att sjuksköterskor i sin kommande yrkesroll skall kunna ge en 

professionell vård till alla patienter oavsett sexuell läggning. 

 

Nyckelord: hbt, heteronormativitet, transpersoner, kunskap, professionalitet  
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INLEDNING 

Hälsa beskrivs som en subjektiv upplevelse och utgör en central del av människans 

upplevelse av helhet. Genom en bra vårdrelation finns det rum för patienten att känna en 

ökad tillit och tillväxt, vilket är betydelsefullt för patientens vårdprocess. 

Sjuksköterskan har i sin yrkesroll det yttersta ansvaret för att skapa denna goda 

vårdrelation och bekräfta patienten för den unika person han/hon är och för att undvika 

ett lidande som kan uppstå då patienten till exempel känner sig kränkt på grund av sin 

sexuella läggning. Vårdrelationen påverkas av sjuksköterskans egen reflektion och 

kunskap om hbt. Det är inte patientens ansvar att utbilda eller upplysa sjuksköterskor 

om olika sexuella läggningar. Patienten skall inte heller behöva ta del av 

sjukvårdspersonalens privata reflektioner angående sin sexuella läggning.  

 

Dagens samhälle är utformat utefter en heterosexuell norm som sorterar in människor 

och fenomen i normala respektive avvikande fack. Detta bidrar till att människor 

automatiskt kategoriseras in i överordnade samt underordnade grupper. Vetenskapliga 

paradigm och teorier bidrar till att denna maktstruktur förstärker heteronormen. Detta 

kan medföra negativa konsekvenser inom sjukvården, vilka författarna i denna studie är 

införstådda i, då det under utbildningen via praktikplaceringar uppstått situationer där 

hbt-personer inte bemötts med samma värdighet och respekt som heterosexuella 

patienter. I forskning finns det beskrivet hur hbt-patienter upplever sig kränkta och 

diskriminerade av sjukvårdspersonal. Detta går emot den lagstiftning och författning 

som finns gällande hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Idag framhålls i olika medier att hbt-kompetens skall höjas inom vård och omsorg. Då 

det inte finns några tydliga svar för vad hbt-kompetens innefattar, vill författarna 

analysera vad begreppet innebär. Forskning belyser oftast hbt-personers negativa 

upplevelser av sjukvård och vad sjuksköterskor inte kan angående hbt. Därför avser 

författarna även lyfta fram sjuksköterskors reflektioner och kunskap kring hbt. 

 

BAKGRUND 

Historik och begrepp 
 

Begreppen heterosexuell och homosexuell kom i bruk under senare delen av 1800-talet 

(Norrhem, Rydström & Winkvist, 2008). Hbt är det svenska samlingsbegreppet för 

homosexuella, bisexuella och transpersoner och härstammar från engelskans LGBT ( 

lesbian-, gay-, bisexual- and transgender). Sverige introducerades för begreppet första 

gången i dåvarande Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigade, RFSL:s tidning, Kom 

Ut, år 2000 (Jonsson, 2010).   

 

 

2007 bytte Riksförbundet för sexuellt likaberättigade namn till Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 

 

 I början skrevs hbt förkortningen med versaler, men språknämnden rekommenderar att 

förkortningen skrivs med gemener eftersom det inte finns inledande versaler i de ord 

som förkortas med hjälp av hbt (Jonsson, 2010). Hbt begreppet fick i mitten på 2000-
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talet sällskap av ett q vilket står för queer. Eftersom begreppet är relativt nytillkommet 

och det saknas övergripande forskning där detta ingår, har författarna valt att utesluta 

queer begreppet i denna studie.   

 

National Encyklopedin (2011) beskriver homosexualitet som sexuell dragning till 

individer av samma kön, med åtföljande sexuella relationer och parbildning. Fram till 

1944 ansågs det i Sverige, vara en kriminell handling med likakönade förhållanden 

liksom frivilliga sexuella handlingar mellan vuxna personer av samma kön (Innala 

1995, Jansson & Jacobson 2006). I 80 länder och territorier runt om i världen är 

homosexuella handlingar fortfarande klassat som en kriminell handling (Ottosson, 

2010). Fram till 1979 klassificerades homosexualitet i Sverige som en sjukdom, en 

beteendestörning eller mental rubbning (Innala 1995; RFSL, 2011). 1979 ockuperade 

medlemmar från RFSL, socialstyrelsens trappa och fick på detta sätt den då nytillsatta 

generaldirektören Barbro Westerholm att agera. 19 oktober 1979 lyftes homosexualitet 

bort från socialstyrelsens lista över sjukdomsklassifikationer. Homosexualitet var inte 

längre klassat som en sjukdom (RFSL, 2011). Mellan 1995 och 2009 kunde likakönade 

par ingå partnerskap som i det närmsta gav samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter som ett heterosexuellt par som ingick äktenskap. Första maj 2009 blev 

Sveriges äktenskapslag könsneutral och likakönade par kan sedan dess ingå äktenskap 

(Statistiska centralbyrån, 2010). 

 

En person som ser sig som bisexuell kan bli kär, förälskad i och/eller sexuellt attraherad 

av en person oavsett om det är en man eller kvinna. För vissa personer är detta konstant 

medan intresset för relationer och/eller sexuella kontakter varierar över tid för andra 

(Ungdomsstyrelsen, 2010).   

 

Transpersoner är ett paraplybegrepp som generellt anses innefatta bland annat 

transsexuella, transvestism och intersexuella. Transsexualism betyder att en person 

känner sig otillfreds med den kropp och det kön den fötts med. Personen har en stark 

vilja att korrigera detta så att kropp och kön stämmer överens med den upplevda 

könsidentiteten. Transsexualism har ingenting med sexualitet att göra, en transsexuell 

person behöver inte vara homosexuell (Norrhem, et al., 2008). Transsexualism klassas 

enligt Världs Hälso Organisationen, WHO:s sjukdomsklassifikationssystem ICD-10 

som en psykisk sjukdom (socialstyrelsen, 2011). Att vara transsexuell är inte detsamma 

som att vara transvestit. En transvestit är en person som ibland eller alltid känner ett 

starkt behov av att klä sig i det, enligt normen, andra könets kläder. Intersexualism är 

det som tidigare kallades hermafrodism. Intersexualism är en term som täcker en grupp 

fysiologiska tillstånd där ett barn fötts utan tydliga könsmarkörer, det vill säga att det på 

könsorganen inte tydligt går att urskilja om barnet är en flicka eller pojke (Norrhem, et 

al., 2008).  

 

Homofobi översatt från grekiska betyder rädsla för det som är lika (Innala 1995). 

Homofobi har sina rötter i psykologi och betecknar en irrationell rädsla för 

homosexuella av fördomsfulla personer (Westerståhl, 2003). Knöfel Magnusson (2006) 

beskriver homofobi som en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering som 

ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella 

människor. Homofobi kan enligt Innala (1995) lamslå homosexuellas liv och förstöra 

deras relationer till närstående. Innala (1995) menar också att homofobi kan innebära 
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konsekvenser för heterosexuella. Det kan skapa avstånd till familjemedlemmar, vänner 

och arbetskamrater som är homosexuella. Även lesbiska och gay män kan vara 

homofobiska. Ofta bottnar det i att personen är rädd för att bli upptäckt som 

homosexuell och då uppvisar negativa reaktioner mot andra homosexuella (Innala, 

1995). 

 

Heteronormativitet som rådande maktstruktur 

  
Heteronormativitet är ett antagande om att alla människor i ett samhälle är 

heterosexuella eller att heterosexualitet anses vara det mest naturliga. 

Heteronormativitet grundar sig i synen på binär könsuppfattning och en hegemonisk 

heterosexuell norm. I den västerländska delen av världen är det heterosexualitet som är 

den dominerande normen. De andra sexuella identiteterna ses som avvikande, onormala 

och exkluderande (Rosenberg, 2002). 

 

En norm kan beskrivas som ett socialt regelsystem som förblir osynligt tills reglerna 

bryts. Att tillhöra det som anses vara normalt ger oss människor en trygghet och en 

känsla av att inte avvika. Människor i ett samhälle följer oftast de redan uppsatta 

reglerna som andra beslutat om för att undvika en känsla av stigmatisering (Rosenberg, 

2002).   

 

 

Olsson och Olsson (2004) beskriver hur vetenskap tillkommer inom givna ramar enligt 

Törnebom, så kallade paradigm, för vad som för tidsepoken är möjligt att tänka. Vidare 

beskrivs det hur ett paradigm kan jämföras med ett tankesystem där exempelvis 

heterosexualitet inte uppfattas som en särskild sexuell läggning, till skillnad från homo- 

och bisexualitet.  

 

När människor ser igenom heteronormativa glasögon strukturerar de in andra människor 

i en sexualitetsordning där heterosexualitet överordnas homo- och bisexualitet. Denna 

maktstruktur kan skapa en säkerhet och trygghet hos heteronorma människor, där 

konsekvensen blir att hbt-personer känner sig exkluderade från samhället (Rosenberg, 

2002).  

 

Hälsa- och ohälsa hos hbt-personer 

 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1928:763) är målet för hälso- och sjukvården en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare beskrivs det hur vården 

skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

rättigheter (Hälso- & sjukvårdslagen, 1997:142). 

 
Ur en vårdvetenskaplig synvinkel är kroppen bärare av personens hälsa och det är 

genom kroppen som välbehag upplevs (Eriksson & Strömberg 2009). Hälsa beskrivs av 

Wiklund (2003) som en personlig inre upplevelse som berör hela människan på ett 

mångdimensionellt plan. Det är mer än bara frånvaro av sjukdom, hälsa är en ständigt 

växlande process mot en djupare strävan av helhet. Enligt folkhälsoinstitutet (2006) är 
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möjligheten till en trygg sexualitet fri från fördomar och diskriminering grundläggande 

för en individs hälsa och välbefinnande.     

 

År 2003 fick statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att genom en nationell 

folkhälsoenkät och en webbenkät analysera och undersöka hälsosituationen hos 

homosexuella, bisexuella och transpersoner. Resultatet av enkäterna sammanställdes år 

2005 och omfattar en detaljerad analys där svaren från respondenterna indelas i 

åldersgrupper och sexuell läggning. Sammanställningarna ifrån respektive grupp har 

sedan i olika dimensioner jämförts med varandra.   

 

 I en djupare granskning av resultatet rörande hbt-personers hälsa finns det beskrivet hur 

homosexuella, bisexuella och transpersoner upplever sig känna generellt sämre psykisk 

hälsa än övriga befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2006). Andelen med sämre 

psykisk hälsa var större hos homo- och bisexuella kvinnor jämfört med män. Markant 

skillnad påvisades hos transpersoner som skattade sig själva uppleva betydligt sämre 

psykisk hälsa än homo- och bisexuella. I folkhälsorapporten om hbt (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006) framkommer det hur hbt-personer oftare bär med sig en rädsla 

för att bli diskriminerade, bli utsatta för trakasserier och våld. Fruktan för att råka ut för 

en våldshandling på grund av sin sexuella läggning kan vara en förklarande orsak till 

varför hbt-personer upplever sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen.   

 

Vidare redovisas i folkhälsorapporten hur hbt-personer allmänt upplever sämre 

välbefinnande än heterosexuella. Transpersoner var de i hbt-gruppen som upplevde 

sämst välbefinnande. Upplevelser som ångest, ängslan och oro är subjektiva känslor 

som efterfrågats i rapporten där resultatet visar på hur hbt-personer oftare präglas av 

dessa känslor. Detta har en negativ inverkan på upplevelsen av välbefinnande och 

upplevelsen av hälsa.  Publikationen synliggör också hur självmordstankar och 

självmordsförsök är vanligare bland hbt-personer, speciellt bland transpersoner (Statens 

folkhälsoinstitut, 2006).    

 

Rädslan för att bli utsatt för våld, trakasserier eller diskriminering på grund av ens 

sexuella läggning var enligt folkhälsorapporten (2006) större bland homosexuella män 

och kvinnor än bland bisexuella. Transpersoner upplevde en större rädsla för att bli 

trakasserade eller råka ut för någon typ av våldshandling på grund av sin identitet. 

 

Andra viktiga aspekter som påvisades i rapporten är hur hbt-personer ofta har svårt att 

känna och skapa en tillit till andra personer. Hbt-personer saknade även tillit och 

förtroende till samhället det vill säga även till sjukvården. Speciellt transpersoner gjorde 

detta. Homosexuella, bisexuella och transpersoner känner sig oftare illa behandlade, 

utsatta för kränkning eller upplever att de ofta får ett dåligt bemötande jämfört med 

övriga befolkningen (Statens Folkhälsoinstitut, 2006).  

 

Kommunikation utgör en grund för vårdande 

 
Bemötande handlar om samspel mellan människor, den inställning som personer har till 

varandra och hur det kommer till uttryck exempelvis genom tal, handlingar och gester.  

I de mest såbara situationerna kan passiv kommunikation upplevas som obehagligt och 

medföra en inre upplevelse av särbehandling. År 2009 slogs ett antal lagar samman för 
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att sammanställa en gemensam diskrimineringslag. Lagen skall motverka särbehandling 

på grund av bland annat sexuell läggning, kön och könsöverskridande identitet.  

Diskrimineringen är i många aspekter osynlig då den är strukturell och baseras på 

samhällets maktstruktur. Strukturell diskriminering kan beskrivas utifrån bland annat de 

rutiner och normer som är utformade i en specifik situation (Strömberg & Henriksson 

2009). 

 

Enligt Knöfel Magnusson (2006) måste vårdpersonal bli varse de normer som förmedlas 

i kommunikationen, till exempel genom sättet att tala och ställa frågor på. Ett exempel 

på heteronormativ kommunikation är när en informant berättar att den är 

sammanboende med någon. Av ren reflex frågar sjuksköterskan ofta efter hennes namn 

om patienten är en man och vice versa. Situationer finns beskrivna där sjuksköterskan 

visat reaktioner som överraskning och/eller förvirring när det visat sig att patientens 

sammanboende är av samma kön (Röndahl, Innala & Carlsson, 2006). Ett 

heteronormativt tänkande i vården och kommunikationen kan också innebära att 

partners utestängs från information när viktiga beslut om patienten skall tas (Irwin, 

2007; Jansson & Jacobson, 2006).  

 

Många homo- och bisexuella bär med sig en ängslan för att vara öppna med sin sexuella 

läggning på grund av rädsla för negativa reaktioner från sjuksköterskan och för att inte 

få adekvat vård (Röndahl, et al., 2004:a; 2006). Studier har visat att hbt-personer 

undviker hälso- och sjukvården på grund av tidigare erfarenheter av diskriminering eller 

förväntningar på vad de kommer få uppleva (Irwin, 2007). Röndahl, et al. (2004:b) 

bekräftar detta genom att visa på att diskriminering av och fördomsfulla attityder mot 

lesbiska, gay män och transpersoner från sjukvårdspersonal, som beskrivits i en rad 

studier. Många homo- och bisexuella väljer hellre ett liv i tysthet än att riskera att bli 

utsatta för diskriminering eller att behandlas som avvikare (Knöfel Magnusson, 2006).  

 

Resultatet av de negativa handlingarna hbt-patienter upplever i mötet med hälso- och 

sjukvården kan bidra till ett lidande, som enligt Eriksson (1994) är en inre process som 

innebär en förlust, hot eller kränkning av människan själv. Detta antagande har 

implikationer som kan leda till upplevelser av försämrad hälsa. Sjuksköterskor har i sitt 

möte med patienten ansvaret för att skapa en bra vårdrelation där vårdandet äger rum 

och där patienten kan känna en tillit och då berätta om sin sexuella läggning (Wiklund, 

2003). Strömberg & Henriksson (2009) poängterar att det skall finnas möjlighet för 

patienten att utvecklas utifrån sin egen vision istället för att sjuksköterskor försöker få 

patienten att passa in i en redan konstruerad mall. På det sättet undviker patienten att 

känna ett vårdlidande vilket kan uppstå då patienten känner sig exempelvis nonchalerad 

eller åsidosatt av sjuksköterskor på grund av sin sexuella läggning. Sjuksköterskor bör i 

sitt vårdande utgå ifrån caritasmotivet vilket enligt Wiklund (2003), är ett av vårdandets 

grundmotiv. Motivet kännetecknas av en mellanmänsklig kärlek och omtanke för sina 

medmänniskor som motiverar vårdande. Hälsa och lidande går hand i hand och de 

utesluter inte varandra. För att sjuksköterskor skall kunna ge en holistisk vård är det 

betydelsefullt att patienten vågar berätta om sin sexuella läggning, då förtegenheten kan 

leda till fel sorts behandling eller undersökningar. På sikt kan det medföra ett lidande 

och därmed hämma upplevelsen av hälsa (Wiklund, 2003).  
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Sjuksköterskors profession 

 
Sjuksköterskans profession är ett yrke som innebär en inre personlig växt för bland 

annat vetenskapligt, mångkulturellt och professionellt förhållningssätt. Förhållningssätt 

beskrivs utifrån socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) som den bakomliggande 

inställningen som ligger till grund för bemötande eller hur sjuksköterskor agerar inför 

en situation. Stor del av förhållningssättet beror på ens egna personliga etiska 

värderingar. Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver professionsetik som ett 

etiskt handlande, som innebär en inre process där personens egen reflektion över sitt 

etiska förhållningssätt i förhållande till patienter är en utmaning för hennes egna etiska 

aspekter. 

 

Enligt Knöfel Magnusson (2006) och Röndahl (2004:b) verkar det som en 

generationsväxling bär med sig förändrade och mer öppna attityder hos sjuksköterskor 

gentemot homo,- bisexuella och transpersoner jämfört med tidigare, både i Sverige och 

internationellt. 

PROBLEMFORMULERING 

I den etiska koden för sjuksköterskor står det beskrivet att sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete bland annat inte skall begränsas av patientens trosuppfattning, kön 

eller sexuella läggning. År 2009 infördes en ny diskrimineringslag vilket grundar sig i 

att motverka diskriminering på grund av exempelvis kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck. Sjuksköterskan har även ett ansvar gentemot Hälso- och sjukvårdslagen, 

vilket bland annat beskriver hur värdigheten för varje enskild individ skall respekteras 

och bekräftas. Trots detta visar forskning på att homosexuella, bisexuella och 

transpersoner känner sig kränkta och diskriminerade vid mötet med vårdpersonal. Enligt 

studier finns det en efterfrågan där hbt-personer önskar en ökad kunskap och kompetens 

bland sjukvårdspersonal gällande hbt.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva hur sjuksköterskor reflekterar kring hbt inom 

slutenvården. 

 

METOD 

För att uppnå syftet med denna studie har författarna valt att göra en kvalitativ empirisk 

studie bestående av intervjuer med sjuksköterskor som arbetar inom slutenvård och som 

inte har utbildning inom hbt ämnet.  
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Val av metod för datainsamling 

 
Studien genomfördes som en empirisk kvalitativ studie. En sådan studie syftar till att 

skapa och identifiera nya fenomen med avseende på skillnader och likheter där fokus 

läggs på tolkning av texter till exempel intervjuer (Svensson & Starrin 1996). Polit och 

Beck (2004) beskriver hur en kvalitativ innehållsanalys syftar till att lyfta fram eller 

försöka uppnå en bredare förståelse av en komplexitet och skapa ett nytt perspektiv 

baserad på sammanhang och subjektivitet. En empirisk studie beskrivs av Polit och 

Beck (2006) som en vetenskaplig undersökning av verkligheten.  

 

Val av metod för studien utgjordes av intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide. 

Författarna arbetade i förväg ihop ett antal frågor, så kallade frågeområden, som 

utgjorde grunden för de ämnesområden som skulle belysas under intervjun och 

användes därmed som ett stöd under intervjuerna (Polit & Beck 2006). En 

semistrukturerad intervjuguide hjälper författarna att skapa en öppenhet genom att låta 

informanten få tala fritt runt ett frågeområde. Detta ger intervjuarna en möjlighet till att 

kunna ställa eventuella följdfrågor, som kan vara av intresse för studien. Intervjuerna 

utfördes med låg grad av standardisering vilket innebär att frågorna kan ställas i den 

följd som passar intervjusituationen och medför att ordningsföljden blir mer naturlig för 

informanten (Lantz, 2007).  

 

 En pilotintervju genomfördes för att författarna skulle få klarhet i om frågeområdena 

uppnådde den relevans och användbarhet som efterfrågades (Lantz, 2007). Det visade 

sig under pilotintervjun att vissa frågor var i behov av omformulering för att 

informanterna skulle få mer klarhet i syftet med studien. Pilotintervjun exkluderades 

ifrån det slutgiltiga materialet som analyserades.  

 

Informanterna fick möjlighet att välja den plats som passade dem för intervjun. 

Sammanlagt blev det fyra intervjuer fördelade på två olika sjukhus. Informanterna hade 

arbetat som sjuksköterskor i 1-25 år och alla var kvinnor.  

 

Urval 
 

För att besvara syftet var det viktigt att informanterna uppfyllde vissa 

inklusionskriterier. Informanterna skulle vara legitimerade sjuksköterskor och arbeta 

inom slutenvården. Sjuksköterskor i slutenvården valdes för att avgränsa studien. 

Författarna anser att patienter på en slutenvårds avdelning inte  kan välja att gå därifrån 

i samma utsträckning som exempelvis en patient inom primärvården, om de skulle 

känna sig kränkta eller diskriminerade. Inga krav ställdes på typ av 

slutenvårdsavdelning, antal år i yrket eller ålder. Sjuksköterskor med utbildning i hbt-

frågor var en exkluderingsfaktor. En förfrågan angående deltagande samt 

informationsbrev rörande studien skickades till fem sjukhus inom Västra Götalands 

Regionen för ett brett men ändå hanterbart urval.  

 

Dataanalys 
 

Det inhämtade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehålls analys enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Denna kvalitativa innehållsanalys har en 
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induktiv ansats vilket innebär en förutsättningslös analys av texter. Författarna valde 

denna metod då den anses lämplig för att granska och tolka texter, däribland utskrifter 

av bandade intervjuer. 

 

De bandade intervjuerna transkriberades ordagrant med alla tankepauser och mellanord 

i nära anslutning till intervjuerna. Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger för en 

bättre förståelse för vad som sades i de utskrivna intervjuerna.  

 

De transkriberade intervjuerna utgjorde studiens analysenheter, vilket betyder de 

dokument som avses analyseras. En analysenhet bör enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008), vara tillräckligt stor för att utgöra en helhet och tillräckligt liten för 

att den skall vara hanterbar i analysprocessen. Utskrifterna lästes enskilt flera gånger för 

att författarna skulle få en god kännedom om innehållet. Därefter togs meningsenheter 

ut det vill säga meningsbärande delar av texten som kan utgöras av ord, meningar eller 

stycken av texten som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Detta gjorde 

författarna först på var sitt håll för att sedan jämföra resultaten för att se om liknande 

resultat framkommit. Meningsenheterna kondenserades och abstraherades. Genom 

denna hantering blir texten kortare och mer lätthanterlig och innehållet lyfts till en mer 

övergripande nivå och förses med koder. Koder med liknande innehåll sammanfördes i 

först underkategorier och sedan kategorier.  

 

För att bedöma trovärdighet inom kvalitativa studier används reflekterande och 

resonerande metoder, till exempel konsensusförfarande (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Det innebär att deltagare i en forskargrupp reflekterar och diskuterar 

materialet i syfte att uppnå samstämmighet vid tolkning av texter. För att uppnå 

tillförlitlighet har författarna genom hela analysprocessen frekvent reflekterat över de 

resultat som framkommit både med varandra och med handledaren. Även detaljerade 

beskrivningar som citat har inkluderats i studien för att läsaren skall få en möjlighet att 

själv bedöma tillförlitlighet och tolkningar (Svensson & Starrin, 1996).  

 
Tabell 1 

Meningsenhet Kondensering Underkategori Kategori 

 

Det är alltid bra med 

kunskap…alltså så att 

säga det är ju alltid bra å 

ha för att då får man ju 

kanske en högre 

förståelse för dom här 

personerna 

 

 

Kunskap ger högre 

förståelse för de här 

personerna 

 

 
Kunskap ger förståelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kunskap är en nyckel 

till förståelse 

 

Om de upplever 

problem som jag inte 

har en aning om finns, 

så blir det ju svårt för 

mig…har jag kunskap 

om att dom skulle 

uppleva någonting som 

är svårt då är det ju 

mycket lättare 

 

 

 

Om de upplever 

problem som jag inte 

har en aning om skulle 

kunskap om detta göra 

det lättare 

 

 
 

Kunskap ger upplevelser 

av lättnad 
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För att öka förståelsen 

för deras deras 

livssituation 

 

Ökad förståelse för 

deras livssituation 

 
Ökad förståelse 

 

 

 

 

 

Etiska aspekter 
 

Studien fordrade ingen etisk prövning. Dock har författarna följt Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor angående försäkran om deltagarnas 

anonymitet i studien, att intervjuerna behandlas konfidentiellt och att informanterna när 

som helst kan dra sig ur studien. Informanterna erhöll både muntlig samt skriftlig 

information angående studien och premisserna gällande deras medverkan. Den skriftliga 

informationen utgjordes av ett samtyckes formulär där informanten fick skriva under på 

att de mottagit information. Samtyckes formulär samt informationsbrev utformades 

utifrån Etiska prövningsnämndens vägledning till forskningspersonsinformation, se 

bilaga 1 och 2.   

 

RESULTAT 

Analysen av intervjuerna resulterade i 3 kategorier och 9 underkategorier. I resultatet 

presenteras kategorierna under rubrikerna: Reflektioner runt begrepp och hbt-personer, 

En likvärdig vård och Kunskap är en nyckel till förståelse. I tabellen nedan redovisas de 

med respektive subkategorier. Citat har återgetts som ger läsaren en möjlighet att själv 

tolka resultatet. 
 

Tabell 2 

Underkategorier  Kategori 

-Vad säger begreppen hbt och 

heteronormativitet 

- Funderingar kring homo- och bisexuella 

- Det främmande mötet med en 

transperson 

 

 

 

Reflektioner runt begrepp och hbt-personer 

- Att befinna sig utanför normaliteten i 

samhället påverkar hbt- personers hälsa 

- Att förhålla sig professionellt 

- Öppenhet föder öppenhet 

 

 

 

En likvärdig vård 
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- Kunskap motverkar fördomar  

- Behov av kunskap beroende på kontext 

- Kunskap behövs i flera nivåer både 

individuellt och strukturellt  

 

 

Kunskap är en nyckel till förståelse 

 

 

 

 

Reflektioner runt begrepp och hbt-personer  

 
Vad säger begreppen hbt och heteronormativitet 
 

Intervjuernas inledande fråga var informantens tolkning av ordet heteronormativitet. 

Ordet beskrevs av informanterna som den rådande föreställningen för vad som är 

normalt gällande sexuell läggning. Vidare förklarades hur det i samhället finns en 

konstruerad mall, med normer som utgångspunkt, där människor tar för givet att det 

skall vara på ett speciellt sätt. Det framkom en osäkerhet om ordets betydelse. En av 

informanterna var tveksam om hon över huvudtaget hört ordet. 

 

 Bland sjuksköterskorna fanns en önskan om att begreppet hbt inte skulle finnas, en 

förhoppning om ett samhälle där det skulle vara onödigt eftersom alla människor är 

människor oavsett sexuell läggning. Hbt-begreppets existens gör att personer som går 

under denna benämning sorteras in i fack, vare sig de vill eller inte. En av informanterna 

hade en föreställning om en särskild rangordning inom hbt-begreppet. 

 

”Jag har en känsla av att det finns en viss hierarki i detta samlingsbegreppet alltså, där 

killarna, bögarna, dom står upp först och tjejerna kommer lite längre ner, jag tycker att 

man märker det på diskussioner å rättigheter å aa kulturlivet å att transpersoner 

kommer liksom längst ner har jag fått för mig.” (Informant nr.1) 

 

Funderingar kring homo- och bisexuella  
 

Informanterna ifrågasatte hur accepterat homo- och bisexualitet är i dagens samhälle. 

De ansåg att det talas mycket om det och att det ses som normalt. En gemensam 

uppfattning var att det är mer accepterat idag än tidigare. På 80-talet lades det mycket 

skuld på homosexuella män då HIV/AIDS blev känt och det var i denna grupp som det 

först upptäcktes. Idag är intrycket att homo- och bisexuella inte är överrepresenterade i 

könssjukdomar eller HIV/AIDS. En tanke hos en av sjuksköterskorna var att 

utvecklingen har gått fort de senaste åren i samhället gällande lagar, äktenskap, 

inseminering, förändring av familjestrukturer och svenska stadskyrkans attityd. 

Möjligen har beteenden hos gemene man inte hängt med lika fort och konservativt 

tänkande kan fortfarande vara ett problem. Informanterna ansåg att så länge 

heterosexualitet är en norm i samhället och är uppbyggt efter det, kommer homo- och 
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bisexuella uppleva ett lidande och utanförskap. Det fanns en föreställning hos 

informanterna om att homo-, och bisexualitet inte är vanligt bland äldre. Dock framhölls 

det att äldre eventuellt i större grad än yngre lever som homo- och bisexuella i det 

dolda. 

 

”Man kan ju få in äldre män och kvinnor som inte har levt i ett förhållande, som inte 

har barn och då vet man ju inte varför.” (Informant nr.4) 

 

 

Det främmande mötet med transpersoner 
 

Informanterna beskrev mötet med transpersoner som en främmande företeelse. 

Respondenterna uttryckte en osäkerhet när de ombads förklara sina reaktioner och 

tankar kring vårdandet av en transperson. Uttryck som chockerande och förvånande var 

återkommande subjektiva upplevelser. 

 

”Mest chockerande är det om man har ett kvinnonamn och det är en man som visar sig 

vara man.” (Informant nr. 3) 

 

Sjuksköterskorna beskrev under intervjuerna att/hur en nyfikenhet skulle uppstå 

angående transpersoner. Detta i en större bemärkelse än inför en homo- och bisexuell 

patient. Den verbala kommunikationen skulle innebära viktig information för 

sjuksköterskor rörande dessa patienters välbefinnande.  Det förklarades hur 

sjuksköterskor skulle visa ett större intresse för transpersoner genom att fråga om de har 

några speciella rutiner.  

 

”Dom måste ju raka benen, göra allt sådant så att säga och det är säkert någonting 

dom vill göra här med.” (Informant nr.4) 

 

Informanterna förklarade hur en vårdande situation runt en transperson skulle väcka 

större uppmärksamhet jämförelsevis med vårdandet av en homo- eller bisexuell patient, 

eftersom mötet med transpersoner är mer ovanligt. Vidare beskrev respondenterna hur 

det i samhället och i medier mer uppmärksammas med män som lever som 

transpersoner än med kvinnor som har ett maskulint beteende eller utseende. Det 

förklarades även hur män som klär sig som kvinnor vanligen ser bättre ut än kvinnor i 

allmänhet och på det viset blir mer uppmärksammade.  Med denna aspekt som 

utgångspunkt poängterade informanterna hur det ibland kan bli en felaktig bild av 

transpersoner, utifrån det som uppmärksammas i de sociala medierna.  

 

”Transvestiter då tänker man ju på de här extrema transvestiterna som har glitter 

lipgloss och tolv centimeters höga klackar och små paljettklänningar.”  (Informant nr.3) 

  

En sjuksköterska beskrev hur hon skulle ta del av en transpersons livsvärld genom att 

samtala med denne om känslor och upplevelser rörande dennes livssituation. En 

uppfattning hos informanterna var att transpersoner över lag har det svårare i jämförelse 

med homo- och bisexuella i samhället och hur övertygade de måste vara angående sin 

identitet. 
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”Vid könsbyte måste man vara otroligt stark, en stark övertygelse att det är en 

nödvändighet, en livsnödvändighet.” (Informant nr.1)  

 

 

En likvärdig vård 

 
Att befinna sig utanför normaliteten i samhället påverkar hbt- 

personers hälsa 
 

Sjuksköterskorna reflekterade över sina tankar angående hbt-personers hälsa utifrån ett 

heteronormativt samhälle. Det framhölls att fastställda normer kan få hbt-personer att 

känna sig åsidosatta. De påpekade vid ett flertal tillfällen hur den psykiska hälsan hos 

dessa kan påverkas av att stå utanför det som räknas som normalt. 

 Det framkom hur trygghet kan vara en betydelsefull aspekt för upplevd hälsa. 

Sjuksköterskorna menade att den psykiska hälsan kan påverkas av en okunskap hos 

sjukvårdspersonal exempelvis om en patient blir illa behandlad eller oprofessionellt 

bemött på grund av dennes homo- och bisexuella läggning. 

 

”Blir du kränkt för vad du tycker om, vem du älskar så är det ju klart att det påverkar 

hälsan.” (Informant nr.4) 

 

 Utanförskap och utsatthet på grund av sexuell läggning är ytterligare variabler som 

sjuksköterskorna ansåg kan påverka hälsan, speciellt för yngre som inte funnit sin 

identitet. En sjuksköterska beskrev att det inte alltid är accepterat att två killar håller 

varandra i handen eller öppet visar sin sexuella läggning och påpekade att det av 

somliga kan anses som provocerande när hbt-personer vågar visa en öppenhet med sin 

sexuella läggning. Denna situation kan medföra ett utanförskap i samhället som kan 

leda till att hbt-personer inte vågar vara sig själva i offentligheten.  

 

”Det kan inte vara så himla lätt i det samhälle vi lever i nu, att hela tiden stå utanför 

det som hela tiden ses som normalt och behöva förklara och ursäkta sig, det blir en 

obekväm situation.” (Informant nr.2) 

 
Att förhålla sig professionellt 
 

Informanterna framhöll att det var viktigt att inte lägga någon värdering i en patients 

sexuella läggning utan ge vård på lika villkor. 

 

”Alla är människor oavsett kön eller sexuell läggning. Jag lägger ingen värdering i 

någons sexuella läggning, det är människan innanför skalet som betyder något för 

mig.” (Informant nr.3) 

 

De sjuksköterskor som i sin profession vårdat homosexuella poängterade att de inte i 

några avseenden reagerat eller agerat annorlunda.   

 

”Man har sett så mycket liksom, som kärlek och vänskap, man vet att det är ingen 

skillnad på oss.” (Informant nr.1)    
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En respondent påtalade att sjuksköterskeyrket bygger på en professionalitet där 

sjuksköterskan i sin yrkesroll känner av hur patienten vill bli vårdad och bemött. Om 

sjuksköterskan får ta del av patientens livssvärld rörande sin sexuella läggning så för 

hon denna information vidare till sina kollegor. Anledningen är att patienten inte skall 

behöva återupprepa eller förklara denna information. 

 

Sjuksköterskorna framhöll att synen hos kollegor kan variera rörande patienter med 

olika sexuella läggningar. En liten andel av kollegorna kan uppvisa en mer konservativ 

syn på olika samhällsfrågor. Överlag var dock informanterna positiva till kollegornas 

inställning till hbt. En informant påtalade hur det ibland skulle vara till det bättre att inte 

ha kännedom rörande en patients sexuella läggning. Situationen skulle möjligen 

innebära ett hinder för vårdandet på grund av att fokus hamnar på patientens sexuell 

identitet. Respondenterna uttrycker hur etiska frågeställningar bör lyftas mer frekvent på 

arbetsplatsen och även dess värdegrunder måste medvetandegöras. 

 

”Vi kan inte älska alla människor för vi är alla olika men vi kan ge en professionell 

vård.” (Informant nr.3) 

    

En informant betonade hur sjuksköterskan i sin yrkesroll inte behöver diskutera privata 

angelägenheter med sina patienter rörande sjuksköterskans egna sexuella läggning. Med 

det menar informanten att patienter kan ha ett konservativt tänkande och därmed anse 

sjuksköterskans sexuella läggning som något stötande.  

 

Öppenhet föder öppenhet 
 

 Informanterna ansåg att det inte skulle vara betydelsefullt att behöva ta del av en 

patients sexuella läggning, om det inte skulle vara av intresse för patientens omvårdnad 

eller behandling. Men de påpekade att sjuksköterskan i sin yrkesroll borde ha en 

medvetenhet om olika sexuella läggningar och inte ta för givet att patienten är 

heterosexuell. Respondenterna ansåg det vara till det bättre att vara mer generell i 

dokumentationen och använda ord som sambo eller partner för att minimera 

missförstånd av olika slag. Informanterna beskrev att de i ankomstsamtalen inte 

tillfrågar patienten vissa sökord exempelvis ”sexualitet” då sjuksköterskorna inte anser 

det vara relevant för omvårdanden. En av dessa sjuksköterskor reflekterade över hur 

sexualitet som sökord skulle kunna vara en vägledning för vårdpersonal om att olika 

sexuella läggningar förekommer bland patienter.  

 

”I våra ankomstsamtal finns det sökord som sexualitet men det är nästan aldrig någon 

som skriver på den och ibland kan man känna att det inte är relevant för omvårdnaden, 

men på så sätt kommer det aldrig upp, det ligger under ytan. Att man tror kanske att 

den här personen är homosexuell och jag tror kanske att den här har pojkvän istället 

för flickvän.”  
(Informant nr.2) 
 

Informanterna uppgav sig inte ha några problem med att tillfråga en patient om dess 

sexuella läggning. En situation där det skulle kunna bli aktuellt är om ett visst sexuellt 

beteende medför en ökad smittspridning.  En respondent beskrev en osäkerhet i att fråga 
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då hon kände en ovisshet över patientens reaktion. Osäkerheten grundade sig i ett 

antagande om att patienten skulle vara något annat än heterosexuell och patienten 

därmed skulle ta illa vid sig.   

 

”Det är ju klart att det kan bli besvärligt om de tror att de antar att jag tror de är något 

annat.” (Informant nr.2) 

 

I intervjuerna förklarade de sjuksköterskor som vårdat homosexuella med partners hur 

patienternas öppenhet med sin sexuella läggning medförde att vårdsituationen i sin 

helhet blev mer öppen.  En sjuksköterska förklarade hur patienternas öppenhet 

åstadkom en mer naturlig inkludering av patientens partner gällande olika vårdbeslut. 

Vidare går det att urskilja i studien hur respondenterna i sin yrkesroll vill framträda med 

en öppenhet där hbt-patienter känner att de spontant kan berätta om sin sexuella 

läggning. Att vara öppen som homo- och bisexuell visar att personen har en trygghet i 

sig själv, i sin sexualitet och kan därigenom bidra till en öppenhet hos personer i 

omgivningen. 

 

Kunskap är en nyckel till förståelse 

 
Kunskap motverkar fördomar 
 

 Sjuksköterskorna ansåg det viktigt för professionen att ha kunskap om hbt-frågor. Det 

framkom att det troligtvis finns en större kunskap runt hbt-frågor om sjuksköterskan har 

någon, vän eller bekant som är homo-, bisexuell eller transperson. Att lyfta frågor kring 

hbt i grundutbildningen till sjuksköterska ansågs betydelsefullt. Som tidigare beskrivits 

skulle även sjuksköterskans arbetsplats vara ett viktigt forum för dessa frågor.  

 

”just det här specifika kan jag nog tycka att man skall lyfta på en arbetsplats för 

att…det är där det händer.” (Informant nr.4) 

 

Efter att ha mött hbt-patienter framhöll en av informanterna att fördomar släpper vid 

samvaro med hbt-personer och ser att det inte är någon skillnad på oss som människor. 

Detta ansåg sjuksköterskan skulle vara viktigt för personal som tenderar att uppvisa 

homofobiska attityder.  Kunskap runt hbt-personer anser sjuksköterskorna ger insyn och 

insikt i deras livsvärld och livssituation. Genom kunskap kan vårdpersonal bli medvetna 

kring de problem som finns och kränkning samt diskriminering kan i högre grad 

undvikas. 

 

”Det är alltid bra med kunskap…alltså så att säga…det är ju alltid bra å ha för att då 

får man ju kanske en högre förståelse för dom här personerna.” (Informant nr.4) 

 

Behov av kunskap beror på kontext 
 

Under intervjuerna framkom att en större kunskap runt hbt-frågor hos vårdpersonal kan 

vara mer eller mindre viktig beroende på i vilken kontext de jobbar. En vårdavdelning 

där sjuksköterskan kontinuerligt träffar personer som är homo- och bisexuella eller 
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transpersoner är enligt informanterna sannolikt i större behov av hbt-kunskap än 

sjuksköterskor som inte gör det.  

 

Den kunskap som efterfrågades hos informanterna var bland annat hur hbt-personer 

upplever sin sjukvård. Det sjuksköterskorna ansåg intressant att veta var om hbt-

patienter känner sig diskriminerade, fått felaktig vård på grund av sin sexuella läggning 

eller känner sig otrygga i mötet med vården på grund av tidigare negativa erfarenheter. 

Ett större behov av kunskap runt transpersoner framkom i intervjuerna då kontakt med 

dessa saknades i större utsträckning. 

 

”Om de upplever problem som jag inte har en aning om finns, så att säga, så blir det 

svårt för mig…har jag kunskap om att dom skulle uppleva någonting som är svårt då är 

det ju mycket lättare.” (Informant nr.3) 

 

Kunskap behövs i flera nivåer både individuellt och strukturellt  
 

Enligt sjuksköterskorna är det är inte sunt förnuft som skall råda när det gäller att handla 

i oförväntade och oförutsägbara situationer och det krävs mer än en handlingsplan.  

 

”Vad är sunt förnuft och vem definierar det och vad är sunt förnuft för dig och sunt 

förnuft för mig ååå a, men hur gör man i en sån här situation egentligen.” (Informant 

nr.2) 
 

Informanterna framhöll att det krävs diskussion, samtal och reflektion för att 

medvetandegöra hur sjuksköterskor tänker, reagerar och handlar i situationer då hon 

kommer i kontakt med hbt-patienter och hur det eventuellt kan påverka vård och 

omvårdnad. Flera av informanterna ansåg det viktigt att ta upp och lyfta hbt-frågor för 

att därigenom öka medvetenheten hos sjuksköterskan eller sjuksköterskestudenten och 

ge tillfälle till självreflektion. Flera av informanterna nämnde att samtal med patienten 

är ett viktigt redskap att använda sig av om sjuksköterskan är osäker på något runt 

patienten. Det kan röra sig om bemötande eller hur patienten vill ha det, framför allt då 

transpersoner. En informant uttryckte att hbt-frågor borde tas upp i grundutbildningen 

till sjuksköterska för att tydliggöra patientperspektivet. Sjuksköterskan påpekade att 

ämnet överhuvudtaget inte belystes i hennes utbildning.   

 

”Det talas mycket om att man skall se utifrån individen och människan och man skall se 

hela patienten och då behöver man ju även….oftast dom delarna också om man skall se 

hela patienten.” (Informant nr.2) 

 

Informanten framhöll att det är bra om sjuksköterskan har en kunskapsgrund om vad 

hbt-begreppet står för och en inblick i hur situationen ser ut i dagens samhälle för hbt-

personer. Ämnet skulle enligt informanterna kunna lyftas på flera sätt, både i 

grundutbildningen till sjuksköterska och på sjuksköterskans arbetsplats. Inte bara med 

föreläsningar utan genom patientfall och seminarier för att diskutera reaktioner och se 

hur sjuksköterskan i sin yrkesroll kan hantera olika situationer. 
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METODDISKUSSION 

Datainsamlingen baseras på en empirisk studie då forskning inom ämnet är näst intill 

obefintlig (Folkhälsoinstitutet, 2006). Med en semistrukturerad intervjuguide kunde den 

aktuella studiens syfte besvaras. Frågorna formulerades så att intervjuarna inte skulle ge 

ledande frågor (Kvale & Brinkman, 2009). Båda författarna var närvarande under 

samtliga intervjuer, eftersom vi inte har någon erfarenhet av att intervjua sedan tidigare 

och därför skulle viktiga aspekter berörande studiens syfte kunde falla bort om 

intervjuerna utfördes enskilt. Stor vikt lades på att skapa en bra relation till 

informanterna så de skulle känna sig bekväma under intervjun, genom att informanterna 

före intervjuns början fick berätta om sig själva och författarna visade ett intresse för 

informanten.  Intervjun inleddes sedan med en orientering där respondenten fick 

information angående syftet med intervjun, att intervjun skulle bandas och ta cirka 20-

30 minuter. Författarna poängterade även att materialet skulle behandlas konfidentiellt 

och att informanten skulle förbli anonym i själva studien. Det informerades även om 

rätten till att dra sig ur studien om så önskades utan att behöva ge en förklaring. Efter 

den inledande förklaringen fanns det möjlighet för informanten att ställa frågor för att 

reda ut eventuella oklarheter (Kvale & Brinkman, 2009). Under intervjun bekräftades 

det som sades genom bland annat probing. Detta kan uttryckas med kroppsspråk genom 

att författarna exempelvis nickar eller ser intresserade ut (Svensson & Starrin, 1996).   

 

Att deltagarantalet blev fyra stycken informanter och inte fler kan bero på antingen att 

hbt fortfarande är ett provocerande ämne eller på grund av tidsbrist hos sjuksköterskor. 

Information skickades ut i god tid före start samt upprepade förfrågningar och 

påminnelser via mail och telefon gjordes. Av fem sjukhus blev det positivt svar till 

deltagande i studien från två. Ett sjukhus skulle återkomma, vilket aldrig skedde trots 

upprepade påminnelser. Majoriteten av de avdelningar som kontaktats hörde aldrig av 

sig.  

 

 De personer som valde att delta i intervjuerna kan ha varit sjuksköterskor som har en 

öppen syn beträffande homo-, bisexuella och transpersoner vilket kan ha påverkat 

resultatet. Sjuksköterskor med utbildning i ämnet valdes att exkludera, då syftet var att 

utreda sjuksköterskors allmänna kunskaper och reflektioner gällande hbt.    

 

Intressant för studiens resultat hade varit om informanter från länder där homosexualitet 

anses vara kriminellt deltagit i studien. Om det finns en lag mot något, anses det som 

går emot lagen vara fel. Personer som kommer från ett land där homosexualitet ses som 

olagligt kan påverka dessa personers åsikter gällande homo- och bisexuella. Variationer 

med informanter gällande andra kulturella bakgrunder än den svenska eller med olika 

trosuppfattningar hade troligen även berikat resultatet. 

 

Författarna fick ur analysenheten fram 132 stycken meningsenheter. Kondenseringen av 

meningsenheterna var inte svår att göra, men att koda visade sig inte vara helt lätt. Detta 

på grund av svårigheter att sätta två eller tre ord som skall förklara ett helt innehåll i en 

meningsenhet. För att uppnå tillförlitlighet gick författarna till den aktuella studien i 

analysprocessen från helhet till delhet till ny helhet (Graneheim & Lundman, 2008).  
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RESULTATDISKUSSION 

Sjuksköterskorna reflekterade över vad hbt och heteronormativitet stod för och de hade 

funderingar runt acceptansen av homo och bisexuella i samhället och såg mötet med 

transpersoner som främmande. De framhöll vikten av att ge en likvärdig vård att 

förhålla sig professionellt, såg att befinna sig utanför heteronormen påverkar hbt 

personers hälsa och hälsan kunde främjas med öppenhet som födde öppenhet. Kunskap 

såg sjuksköterskorna som nyckeln till förståelse för att kunskap motverkar fördomar 

men de ansåg även behöva reflektion för att bearbeta attityder. 

 
I den aktuella studien framkom det hur sjuksköterskorna verbalt uttrycker sig ge en bra 

vård på lika villkor till alla patienter oavsett sexuell läggning. I Hälso- och 

sjukvårdslagen framgår det hur vård skall ges med respekt för människors lika värde 

och för individers värdigheter (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). Lagen om 

diskriminering (2005:480) stärker ramlagen genom att beskriva hur diskriminering 

bland annat på grund av sexuell läggning skall motverkas. Med lagarna som 

utgångspunkt vill författarna belysa hur samtliga sjuksköterskor under intervjuerna 

uppger sig behandla alla patienter med lika värde och respekt.  

 

I resultatet synliggjordes det hur sjuksköterskor som i olika sammanhang vårdat 

homosexuella patienter inte reagerat på detta utan agerat utifrån sjuksköterskans 

profession, där ett moraliskt ansvar ligger till grund med respekt för människors 

rättigheter (Svensksjuksköterskeförening, 2010). Den moraliska grunden sjuksköterskan 

utgår ifrån kan jämföras med en öppenhet som kan medföra en bekräftelse till patienten 

om hur olika sexuella läggningar anses accepterat. Det öppna synsättet kan påverka 

läkningsprocessen i en positiv riktning, då målet är att hjälpa patienten uppnå en känsla 

av välbefinnande och hälsa (Wiklund, 2003). Genom bekräftelsen kan även ett 

livslidande undvikas då patienten inte behöver konfronteras med att känna sig kränkt på 

grund av sin sexuella läggning.  

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna i studien hur de försöker uppnå en bra vårdrelation 

med patienter och anhöriga vilket kan medföra ett minskat vårdlidande då 

kommunikationen och dokumentation utgör grunden för den fortsatta vården (Eriksson, 

1994). Vidare finns det beskrivet hur patienter oftast inte ifrågasätter den vård eller 

behandling sjukvårdspersonal rekommenderar, vilket baserar sig på den goda relation 

som byggts upp under patientens vistelse på avdelningen (Nordgren & Fridlund 2001). 

 

 

I studien framkom dock en oro beträffande sjuksköterskans fråga till en patient om dess 

sexuella läggning. Sjuksköterskan menade att frågan skulle kunna tas som ett 

homosexuellt antagande och att patienten skulle ta illa upp om den visar sig vara 

heterosexuell. Detta bekräftas i studier där sjuksköterskor gärna inte skulle fråga om 

sexuell läggning med rädsla för att förolämpa en heterosexuell patient (Westerståhl, 

2003; Röndahl, et al. 2006). Vidare beskrev en sjuksköterska i den aktuella studien hur 

sökordet ”sexualitet” borde användas oftare i dokumentationen. Sökordet skulle kunna 

vara en vägledning om att olika sexuella läggningar förekommer bland patienter. 

Sökordet borde inte enbart uppträda i fråga om patienters olika sexuella läggningar, utan 
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skulle kunna beröra en ovisshet en patient upplever efter ett visst sjukdomstillstånd, 

exempelvis sexuell förmåga. 

 

Westerståhl (2006), beskriver hur information angående en patients sexuella läggning 

kan ha mer eller mindre betydelse beroende på kontext. För sjuksköterskor som arbetar 

inom gynekologi kan information om en patients sexuella läggning vara av mer intresse 

för omvårdnadsarbetet, än för en sjuksköterska i en annan kontext. Något som även 

informanterna i den aktuella studien reflekterar över. 

 

Sjuksköterskorna i den aktuella studien upplevde sig sakna kunskap gällande hbt-

personers livssituation och deras upplevelser av sjukvård. Det framkom även en 

osäkerhet gällande heteronormativitet, vad ordet betyder och står för. Att kunskap runt 

dessa aspekter, livssituation, upplevelser av sjukvård och heteronormativitet, gällande 

hbt saknas i den svenska sjukvården bekräftas i en studie av Röndahl, et al. (2006). 

Deltagare i studien ansåg att det hos sjuksköterskor finns en brist på kunskap gällande 

hbt-personers livsvillkor, hur deras livssituation ser ut och hur heteronormativitet 

påverkar deras välbefinnande. Konsekvenser av heteronormen kan exempelvis vara 

diskriminering och känslor av utanförskap (Ungdomsstyrelsen, 2010) 

 

Forskning visar att den undervisning inom sjuksköterskeutbildningen som bedrivs på 

universitets- och högskolenivå ofta drar paralleller utifrån det heteronormativa 

samhället (Olsson & Olsson, 2004; Röndahl, 2010). Detta kan vara ett argument varför 

det hos sjuksköterskorna i den aktuella studien, i alla fall de med mer aktuell utbildning, 

finns en osäkerhet kring begreppet heteronormativitet.  

Resultatet från intervjuerna i den aktuella studien bekräftar den uppfattning författarna 

har angående sin sjuksköterskeutbildning det vill säga att den saknar undervisning runt 

hbt-frågor. Detta poängteras även genom Röndahls studie (2010) där 

sjuksköterskestudenters åsikter gällande hbt i deras grundutbildning framkommer. Flera 

studier efterfrågar undervisning i hbt-frågor under grundutbildningen till sjuksköterska 

(Westerståhl, 2003; Innala, 1995; Irwin, 2007; Röndahl, 2010). Frånvaro leder enligt 

Olsson & Olsson (2004) till brister i utbildningskvaliteten. Undervisning runt hbt-frågor 

skulle inbjuda till självreflektion och ge studenter verktyg och redskap till att bemöta 

och ha förståelse för minoritets grupper som hbt-patienter. Utbildning skulle även leda 

till ökad kunskap kring normkritiskt tänkande och ge en uppmuntran till att utmana 

fördomar (Irwin, 2007; Olsson & Olsson, 2004; Innala, 1995; Knöfel Magnusson, 

2006). Dock menar Jansson & Jacobsson (2006) att självreflektion inte är någonting 

studenterna kan läsa sig till utan det handlar om en kunskapsprocess med självreflektion 

som utgångspunkt. Genom självreflektion kan sjuksköterskestudenten utveckla en 

personlig handlingsberedskap för att ge hbt-personer det bemötande och vård samt den 

omsorg de behöver. Sjuksköterskestudenter tar med sig kunskap och det normkritiska 

tänkandet gällande hbt, som hon fått med sig i grundutbildningen och därmed sprider 

ringar på vattnet. I den aktuella studien ger informanterna förslag på hur man kan ta upp 

ämnet, både i utbildningen och på arbetsplatsen. Patientfall kan enligt deltagare i 

Röndahls studie (2010), vara ett naturligt sätt att ta upp ämnet på. Detta sätt skulle 

sannolikt också, i det långa loppet, bland annat påverka heteronormativa attityder och 

kommunikation. 



 19 

Ifrågasättas kan om ansvaret för att lyfta hbt-frågor, öka acceptansen gällande hbt-

personer samt medvetengöra heteronormen ligger på den enskilda sjuksköterskan eller 

på samhällsnivå. Enligt en artikel skriven av Oudshoorn, (2005) måste förändringar 

starta på makronivå det vill säga på samhällsnivå. Detta för att större förändringar skall 

ske. På mikronivå det vill säga hos den enskilda sjuksköterskan, kan resurserna vara 

begränsade och kunskap på denna nivå leder oftast inte till större förändringar.    

I den aktuella studiens resultat framkommer det att sjuksköterskor skulle fråga 

transpersoner för att få mer kunskap gällande deras livssituation. Detta kan få 

transpersoner, men även homo och bisexuella att känna sig som ”levande 

reklampelare”. De känner en informationsplikt och ett personligt ansvar att utbilda 

(Ungdomsstyrelsen, 2010). Även om sjuksköterskorna har all välmening med sitt samtal 

anser författarna att det inte är patientens uppgift att utbilda sjuksköterskan.  

 

Svensk forskning angående hbt och sjukvård författarna tagit del av, presenterar hbt-

patienters negativa upplevelser av sjukvård. I studierna framkommer ingenting om 

positiva upplevelser eller goda bemötanden. Studierna redogör också sjuksköterskors 

brist på kunskap gällande hbt, inget beträffande den kunskap de har. Författarnas 

resultat pekar i en annan riktning än Röndahl, et als. studier (2003; 2004:a; 2004:b; 

2006). Där det i denna studie påvisas en medvetenhet gällande kunskap och behov av 

kunskap hos sjuksköterskor rörande hbt. Sjuksköterskorna har en tro på ett 

professionellt förhållningssätt där värdegrunder om människors lika värde och lika vård 

till alla eftersträvas. Författarna anser dock att fler och större studier skulle behövas för 

att kunna påverka på en mer strukturell nivå och därmed ge individer stöd och kunskap.   

 

LGBT patients do not want special rights they want equal rights (Irwin, 2007, s. 75). 
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SLUTORD 
 

En kunskapsgrund hos sjuksköterskan gällande hbt-begreppet samt en inblick i hur 

situationen ser ut i dagens samhälle för hbt-personer är nödvändig för att undvika 

kränkning och ge ett bra bemötande. En bredare kunskap kan vara viktigt inom vissa 

kontexter som till exempel gynekologi, psykiatri, akutvård med flera. Det är inte 

patientens ansvar att utbilda eller upplysa sjuksköterskor om olika sexuella läggningar, 

speciella rättigheter med mera. Patienten skall inte heller behöva ta del av 

sjukvårdspersonals privata reflektioner angående sin sexuella läggning. Författarna 

anser att utbildning är en nyckel till förändring och den kunskap och attityder studenter 

får med sig från studierna är baserad på högskolans undervisning. Därmed har högskola, 

universitet och andra lärosäten samt samhället i övrigt en viktig uppgift i utvecklingen 

mot ett samhälle där heterosexualitet inte längre är det normerande och där likvärdig 

behandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet hos patienter inom sjukvården 

blir en viktig ledstjärna. Hbt är något som är viktigt att diskutera för att åstadkomma ett 

öppnare klimat gällande homosexuella, bisexuella och transpersoner. 

 

I uppsatsens inledning framkommer att författarna vill reda ut vad hbt-kompetens 

innebär, då författarna vid förfrågning inte fått några tydliga svar. Genom 

uppsatsprocessen, både genom tidigare forskning och genom den aktuella studien har 

författarna kommit fram till vad hbt-kompetens står för. 

 
Tabell 3 

Hbt-kompetens enligt författarna 

 

Var generell när det gäller till exempel kommunikation och dokumentation. 

Sjuksköterskan skall inte anta att patienten är heterosexuell. 

 

Ett bra bemötande. Sjuksköterskan skall inte genom omedvetet kroppsspråk och 

minspel råka kränka eller diskriminera. 

 

 

En allmänbildning hos sjuksköterskan gällande till exempel hbt-patienters upplevelser 

av sjukvård, likakönade pars rätt att ingå äktenskap, att lesbiska par får insemineras, att 

självmordsfrekvensen är hög i denna grupp, transsexuellas psykiatriska utredning 

etcetera. 

 

En medvetenhet om heteronormen 

Respekt för att alla människor är olika 
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Vad författarna anser redan är känt om ämnet 
 

*hbt-personer har negativa upplevelser av sjukvård 

*Sjuksköterskor har liten kunskap gällande hbt-frågor 

* Undervisning angående hbt-frågor saknas men efterfrågas i vårdutbildningar 

 

Vad författarna anser att denna uppsats adderar 
 

*Sjuksköterskor framhåller att professionalitet går före personliga åsikter vid vårdande 

av hbt-patienter. 

*Heteronormen behöver medvetandegöras inom vården 

*Hbt- frågor behöver lyftas i grundutbildningen till sjuksköterska 

*Sjuksköterskor önskar ge en likvärdig vård utefter värdegrunder som människors lika  

värde och att alla patienter skall ges lika vård. 

*Ansvar till förändring ligger både på de enskilda sjuksköterskorna och på samhällsnivå    
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Till den det berör 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter, Linn Holm & Emily Malmgren, som går termin sex på 

sjuksköterskeprogramet, Borås högskola. Under våren 2011 kommer vi att skriva vår 

kandidatuppsats. Ämnet vi skriver om är hbt-kunskap (homo-, bisexuella och 

transpersoner) hos sjuksköterskor inom sluten vård.  

 

Enligt studier efterfrågar hbt-personer kunskap och kompetens i hbt-frågor hos 

vårdpersonal. Sjuksköterskan har i sin profession det yttersta ansvaret för 

omvårdnadsområdets kunskapsutveckling. Syftet med vår uppsats är att se vad 

sjuksköterskan har för kunskap runt hbt-frågor och vad han/hon känner för behov av 

kunskap kring ämnet.  

Vi kommer göra en intervjustudie där intervjuerna spelas in på band, transkiberas och 

sedan analyseras med kvalitativ innehålls analys. Texterna och det inspelade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och endast vi och vår handledare, Claes Ekenstam, 

lektor och docent vid instutitionen för vårdvetenskap, högskolan i Borås, kommer att ta 

del av det. Materialet kommer att redovisas så att ingen enskild individ kommer att 

kunna identifieras. Intervjuerna kommer att ta mellan en halvtimma till en timma och 

den vi intervjuar får välja platsen för intervjun. Intervjuerna kommer genomföras under 

våren 2011. 

 

Vi är tacksamma om du/ni kan hjälpa oss att komma i kontakt med sjuksköterskor som 

kan tänka sig att delta i en intervju.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Linn Holm 

linnholm@hotmail.com 

0736-562627 

 

Emily Malmgren 

Emily_malmgren@hotmail.com 

0737-549464 
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Samtyckesformulär till informant 
 

Vi är två sjuksköterskestudenter, Linn Holm & Emily Malmgren, som går termin sex på 

sjuksköterskeprogramet, Borås högskola. Under våren 2011 kommer vi att skriva vår 

kandidatuppsats. Ämnet vi skriver om är hbt-kunskap (homo-, bisexuella och 

transpersoner) hos sjuksköterskor inom sluten vård.  

 

Vi kommer göra en intervjustudie där intervjuerna spelas in på band, transkriberas och 

sedan analyseras med kvalitativ innehålls analys. Texterna och det inspelade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och endast vi och vår handledare, Claes Ekenstam, 

lektor och docent vid Instutitionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, kommer att ta 

del av det. Materialet kommer att redovisas så att ingen enskild individ kommer att 

kunna identifieras. Deltagandet är frivilligt och du som informant kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare förklaring. 

 

Vid frågor, kontakta oss! 

 

Linn Holm 

linnholm@hotmail.com 

0736-562627 

 

Emily Malmgren 

Emily_malmgren@hotmail.com 

0737-549464 

 

 

…………………………………… har idag informerats om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt och att deltagande kan avbrytas utan närmre förklaring. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 
Stad, datum, underskrift av informant 

 

 

 

Tack för din medverkan, MVH Linn Holm och Emily Malmgren 
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Semistrukturerad intervjuguide 

 
*Vad säger ordet heteronormativitet dig? 

 

*Kan du berätta för oss vad du vet om hbt och hur du tänker kring det? 

 

*Är det bra/intressant för dig som sjuksköterska att ha kunskaper om hbt-personer och 

deras livssituation?  

 

*Varför kan det vara bra att känna till en patients sexuella läggning? 

 

*Skulle du kunna tänka dig att fråga om en patients sexuella läggning? 

 

*Har du varit med om någon situation i din profession där du mött en homo,- bisexuell 

eller transperson?  

 

*Hur tror du homofobi & heteronormativitet påverkar homo- & bisexuellas hälsa? 

 

*Hur skulle du reagera om en transperson blev inlagd på din avdelning? 

 

*Tycker du att frågor runt homo,- bisexuella och transpersoner borde lyftas i 

grundutbildningen till sjuksköterska? 

 

*Hur tror du att dina kollegor tänker runt dessa frågor? 

 

*Finns det någon slags mångfaldsplan eller liknande på din arbetsplats? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


