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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Varje människa har rätt att bli behandlade lika, oavsett sexuell läggning. HBTQ-

personer känner ofta att de visar sig själva på ett mer blottande sätt när de är i kontakt med 

hälso- och sjukvården. Därför undviker de att söka hjälp för sina problem av rädsla för att 

bli diskriminerade. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters bemötande av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården. Metod: 

Studien gjordes som en litteraturöversikt där tio artiklar valdes ut. Resultat: Resultatet 

visade att en tillåtande attityd, nyfikenhet, inadekvat utbildning och osäkerhet vid 

omvårdnad av hbtq-personer var faktorer som påverkade sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters behandling av hbtq-personer. Diskussion: Fler hindrade än 

främjande faktorer påvisades vilket kan vara ett tecken på att det behövs mer arbete med 

attityderna kring omvårdnaden av hbtq-personer. Mer utbildning inom ämnet behöver 

inkluderas under sjuksköterskeutbildningen och vidare ute på arbetsplatserna. Mer 

utbildning kan ge en mer tillåtande och nyfiken attityd vilket kan resultera i mindre osäkerhet 

i att bemöta hbtq-personer. 
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Background: Every human have the right to be treated equally, regardless of their sexual 

orientation. LGBTQ-patients often feel that they show themselves in a more exposive way 

in contact with the healthcare system. Therefor they try to avoid seeking help for their 

problems in fear of discrimination. Aim: The aim was to describe factors that is influencing 

on nurses and student nurses treatment for persons defining as LBGTQ. Method: A 

literature review was made with ten articles. Results: The results showed that an allowing 

attitude, beeing curious, inadequate education and comfort related to nursing LGTBQ-

persons were factors that influenced on the nurses and student nurses treatment for LGBTQ-

persons. Discussion: More hindering than promoting factor were visible. This could indicate 

that a need for more work regarding the attitudes for treating LGBTQ-persons is obligated. 

More education on the topic needs to be included during the nursing education and out during 

the daily work. This could have a positive effect for an more allowing and curious attitude 

and result in less discomfort related to nursing LGBTQ-persons.
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INLEDNING 

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

queer-personer (hbtq-personer) upplever sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. 

Skillnaderna i hälsan har att göra med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för 

diskriminering och våld på grund av negativa fördomar om sexuell läggning och 

könsidentitet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Hälso- och sjukvården ska utgå från vård på 

lika villkor för hela befolkningen där alla människors lika värde ska tas i beaktande och 

respekteras (SFS 2017:30). Sjuksköterskan behöver ha kunskap om vad hbtq betyder och 

innebär. Att ta reda på faktorer som påverkar sjuksköterskans och sjuksköterskestudentens 

bemötande av hbtq-personer kan hjälpa till att minska diskrimineringen och oförståelsen 

inom vården. 

BAKGRUND 

HBTQ 

Hbtq är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer. 

H:et och B:et syftar till en individs sexuella läggning, vem man känner attraktion till eller 

blir kär i. T:et står för hur en person identifierar sitt kön. Q:et och att vara queer handlar om 

en individs sexuella läggning, könsidentitet, relationer och sex men kan även vara ett kritiskt 

ställningstagande till nutida normer. Syftet med begreppet hbtq, som första gången nämndes 

år 2000, är att utvidga uttrycken som många använt sig av tidigare såsom homo, lesbisk, bög 

och gay (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter [RFSL], 2015). 

Sexualitet 

Kulick, Blomqvist och Dahlöf (u.å.) benämner sexualitet som människans behov och 

handlande. Sexualiteten uttrycks i bland annat fortplantningsbeteendet, tillfredsställandet av 

biologiska drifter, emotionella relationer och sexuell njutning.  

Historia  

Det finns en historisk olust att prata om sexualitet och hbtq. Under 1600- och 1700-talet var 

onani och homosexualitet i fokus för sexualiteten. Dessförinnan fanns inga reflektioner om 

att onani på något sätt skulle vara skadligt för människan, även om det sades att det var 

syndigt. Sexuella handlingar kunde endast accepteras inom äktenskapet för fortplantningens 

skull. Under 1700-talet kom även en kraftig ökning i antalet domar mot homosexualitet. 

Många människor trodde att homosexualitet bestod av gemensam onani och började därför 
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sätta samman de två begreppen. De argument som fanns om att onani var skadligt handlade 

om att det väckte en osund sexualitet. Barn och unga skulle skyddas från att väcka sin 

sexualitet med onani. Senare skulle onanin även börja betraktas som en sinnessjukdom. Men 

i början på 1900-talet startade sexologer en kamp för en större öppenhet kring sexualitet, att 

barn och unga skulle få en ordentlig sexualupplysning, att onani var normalt och sunt, att 

homosexualitet skulle avkriminaliseras och att människor inte blev förförda till att bli 

homosexuella (Langfeldt, 2005). 

Stigmatisering  

Fram till 1944 var det förbjudet mot att ha sexuellt umgänge med någon av samma kön. När 

förbjudet avskaffades satte en åldersgräns på 18 år för samkönat sexuellt umgänge. Sedan 

1980-talet har även en rad andra formella rättigheter succesivt stärkts för hbtq-personer i 

Sverige. Bland annat lagändringar och införande av diskrimineringsförbud (RFSL, 2015b). 

Syftet med Diskrimineringslag (2008:567) är att ”motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder”. Men trots att lagändringar och diskrimineringsförbud har införts finns 

det ändå stora hälsoskillnader mellan hbtq-personer och den övriga befolkningen. Den 

upplevda ohälsan kan förklaras med att de tillhör en minoritetsgrupp där de bryter mot 

samhällets könsnormer, vilket gör att de utsätts för fördomar, stigmatisering och 

diskriminering på grund av sin sexualitet. Fler hbtq-personer upplever psykisk ohälsa 

jämfört med övriga befolkningen vilket kan bero på stigmatiseringen och diskrimineringen 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Mänskliga rättigheter 

Varje enskild individ oavsett etnicitet, kön, språk, religion eller andra bakgrundsfaktorer har 

rätt att ses som en person i lagens mening. Alla människor är skapta lika och med samma 

värde där gemenskap bör vara en grund i allas synsätt. Var och en har rätt till att leva sitt liv 

i frihet och säkerhet. Hälso- och sjukvården ska grunda sig i att skapa en god hälsa och en 

vård på lika villkor för alla individer. Vård och omsorg ska utföras med respekt för allas lika 

värde och den enskildes värdighet. För att uppfylla kraven på en god vård ska patientens 

självbestämmande och integritet tas i beaktande och respekteras. Det är viktigt att lyfta alla 

människors rättigheter inom vården, oavsett sexuell läggning. Alla ska känna sig inkluderade 

för att få en bra uppfattning och upplevelse av vården, vilket är särskilt viktigt för hbtq-

personer. Många inom den här minoritetsgruppen upplever en känsla av diskriminering och 

oförståelse i mötet med vården (Gustafsson, Linander & Mosquera, 2017; SFS 2017:30; 

Svenska FN-förbundet, 2008). 

Mellanmänskliga aspekter 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori grundar sig i omvårdnadens mellanmänskliga relationer. 

Hon menar att för att få kunskap om vad omvårdnad är och bör vara, behöver man sätta sig 

in i och få en förståelse för vad som händer sjuksköterska och patient emellan. Hela 
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omvårdnadsbegreppet kan sammanfattas i en mellanmänsklig process som har sin 

utgångspunkt i en existentialistisk mening. Människan som individ, lidande, mening, 

mänskliga relationer och kommunikation är de begrepp som Travelbee fokuserar på i sin 

teori. Hon lägger vikt i att människan är en unik och oersättlig individ där en generaliserande 

människosyn inte existerar (Kirkevold, 2000). Varje människa är unik och bör därför 

bemötas individuellt och utgå från en helhetssyn på människan (Högskolan i Skövde [HIS], 

2017).  

I det första mötet mellan sjuksköterska och patient är båda parter okända för varandra vilket 

gör att båda parterna ofta har en stereotyp uppfattning om varandra. I denna fas måste 

sjuksköterskan bryta det stereotypa tankesättet så att patienten ses som en unik individ med 

en egen mening, utan jämförelse till andra patienter. Under mötets gång framkommer ofta 

bilden av båda parternas identitet och den stereotypa och förutfattade meningen försvinner, 

samtidigt som ett band skapas mellan sjuksköterskan och patienten (Kirkevold, 2000). 

Sjuksköterskans roll 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2012) innefattar sjuksköterskans roll fyra 

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

att lindra lidande. Sjuksköterskans omvårdnad ska ges med respekt oavsett ålder, hudfärg, 

kultur, funktionsnedsättning, kön eller sexuell läggning. Sjuksköterskan ska också arbeta för 

jämlikhet vad gäller tillgång till hälso- och sjukvård samt att föregå med ett professionellt 

synsätt när det gäller lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. 

Heteronorm (u.å.) är den norm som uttrycker att heterosexualitet är det normala och det 

förväntade i samhället. Nhamo-Murire och Macleod (2018) samt Stewart och O’Reilly 

(2017) menar att hälso- och sjukvården oftast är uppbyggd på en heteronormativitet. Många 

gånger behandlar sjuksköterskor patienterna som om de vore heterosexuella, utan att veta 

om de är det eller inte. När det till exempel frågas efter namnet på patientens partner syftas 

det till att partnern är av det motsatta könet. Därför måste sjuksköterskan ha kunskap om 

hbtq för att kunna möta den här gruppen med öppenhet och med ett professionellt synsätt. 

Det ska vara lika självklart att en person identifierar sig som hbtq som det är för en 

heterosexuell person eller att en familj kan bestå av annat än mamma, pappa och barn. 

Oavsett en persons sexuella läggning eller hur en familj är uppbyggd ska sjuksköterskan 

respektera patienten som den är. 

Mötet med sjuksköterskan 

För hbtq-personer innebär mötet med sjuksköterskan att visa sig själv på ett mer blottande 

sätt än för en person som är heterosexuell och som känner att hens könsidentitet stämmer 

överens med det biologiska könet (en cisperson). Eftersom många hbtq-personer drar sig för 

att söka sjukvård på grund av att de känner rädsla inför att bli fientligt och okänsligt bemötta 

är det viktigt att sjuksköterskan visar en professionell roll som respekterar deras integritet. 

Hbtq-personer löper en större risk att drabbas av psykisk ohälsa, jämfört med heterosexuella 

cispersoner, på grund av samhällets stigmatisering och diskriminering vilket gör att de i stor 
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grad kan komma att behöva hjälp från sjukvården. En stor andel av hbtq-patienterna upplever 

att många sjuksköterskor har svårigheter att visa medkänsla vilket skapar känslor av att 

vården inte är på lika villkor för alla. De beskriver att de inte känner sig trygga med att vara 

öppna om sin sexualitet och att sjuksköterskan istället tar avstånd på grund av osäkerhet och 

okunskap (Ali, Fleisher & Erickson, 2016; McCann & Brown, 2017; Röndahl, 2015). 

Många sjuksköterskor förklarar att de någon gång upplevt att kollegor har visat upp en 

homofobisk och diskriminerande attityd mot hbtq-patienter. Bland annat har de hört elaka 

kommenterar som handlar som patienternas sexuella läggning (Hardacker, Rubinstein, 

Hotton och Houlberg, 2014; Stewart & O’Reilly, 2017). Mötet mellan sjuksköterska och 

patient är ofta kort och patienten kan möta många olika sjuksköterskor vid olika 

vårdtillfällen. Därför är det viktigt att sjuksköterskan engagerar sig i varje enskild patient så 

att patienten känner sig väl bemött. Relationen mellan sjuksköterska och patient utgör 

grunden för en god omvårdnad. Sjuksköterskan bygger upp relationen med patienten genom 

att visa förståelse för patienten och dennes situation (Uhrenfeldt, Sorensen, Bahnsen & 

Pedersen, 2018). 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskans kunskap om hbtq spelar en viktig roll i vården av minoritetsgruppen hbtq-

personer. Då det blir allt vanligare att människor vågar vara öppna som hbtq och att dessa 

personer även utsätts för diskriminering och stigmatisering i samhället löper de också en 

större risk att drabbas av psykisk ohälsa. I möten med sjuksköterskan känner många hbtq-

personer att de bemöts med oförståelse, okunskap och utan respekt för sin sexuella läggning. 

Därför är det viktigt att skapa en bild av och belysa sjuksköterskans kompetens inom 

området för att alla ska känna sig inkluderade och för att vården ska vara lika för alla.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 

bemötande av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården.  
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METOD 

Studien gjordes som en litteraturöversikt eftersom det var den metod som bäst kunde besvara 

studiens syfte som var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters bemötande av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården. 

Litteraturöversikten hjälper till att skapa en överblick och sammanställning av den kunskap 

som fanns inom det valda området, i enlighet med Friberg (2017b).  

Urval 

Inklusionskriterierna för studien var att använda aktuella vetenskapliga artiklar, skrivna från 

år 2004 och framåt. Samtliga artiklar var ”peer-reviewed” vilket enligt Mårtensson & 

Fridlund (2017) innebär en ökad vetenskaplig kvalitét då artiklarna granskas av forskare 

inom samma ämnesområde före publicering. Artiklarna var skrivna på engelska, berörde 

ämnet hbtq samt sjuksköterskans och/eller sjuksköterskestudentens erfarenheter inom 

området samt beskrev vad som gjorde att de bemötte hbtq-personer på ett visst sätt. De var 

skrivna ur sjuksköterskans och/eller sjuksköterskestudentens perspektiv och gjorda med 

antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden syftar till att 

undersöka människors levda erfarenheter av ett fenomen genom exempelvis intervjuer 

(Henricson & Billhult, 2017). Den kvantitativa metoden innefattar någon form av 

strukturerade mätningar/analyser eller observationer för att studera fram forskningsfrågornas 

svar (Billhult, 2017).  

Artiklarna var godkända av en forskningsetisk kommitté eller nämnd. I studien inkluderades 

alla beskrivna patienter som ingick i hbtq-begreppet, oavsett kön och ålder. Artiklarna kunde 

också komma från världens alla länder. Artiklar som exkluderades var de som utgjordes av 

en litteraturstudie, inte berörde det valda ämnet eller var skriva ur ett patient- eller 

närståendeperspektiv. 

Datainsamling 

I den här studien gjordes systematiska sökningar i databaser där tio artiklar valdes ut. De 

databaser som användes var CINAHL och Medline eftersom de databaserna är speciellt 

inriktade på hälso- och vårdvetenskap. Sökorden som användes var Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transsexual, Queer, LGBTQ, Knowledge, Attitude, Treatment och Nurse. Dessa sökord 

ansågs relevanta för studiens syfte och berörde hbtq, sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, 

kunskap, bemötande och förståelse. Sökningarna gjordes systematiskt och manuellt. 

Bindeorden AND och OR samt trunkering (*) användes också för att fånga upp alla relevanta 

artiklar till sökningen. Sökningarna sammanställdes i en tabell (bilaga 1).  

Artiklarna som har genererats och ingår i studien har kvalitetsgranskats enligt Fribergs 

granskningsmall för litteraturöversikt och ansetts vara tillämpbara (bilaga 2). 
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Analys 

I enlighet med Friberg (2017a) lästes artiklarna igenom flera gånger för att skapa förståelse 

och känsla för innehållet. Fokus lades på varje artikels resultatdel och dess teman och/eller 

subteman. Sedan reducerades artiklarnas resultatdel genom sammanfattningar som blev till 

stöd för analysarbetet. Sammanfattningarna placerades in i en tabell för att skapa en 

överskådlighet (bilaga 3). Likheter och skillnader i artiklarna togs fram och sammanställdes 

till ett nytt resultat. Det innehåll som belyste samma saker skapade olika områden som 

utgjorde nya teman och subteman. Dessa bildade sedan underrubriker i litteraturöversiktens 

resultatdel (tabell 1).  

Etiska överväganden 

World Medical Association (2013) förklarar att den som utför forskning med människor är 

förpliktigad att alltid tillgodose och skydda deltagarnas hälsa, välbefinnande och rättigheter. 

Medicinsk forsknings primära syfte ska vara att förstå orsaker, utveckling och effekter av 

sjukdomar samt att förbättra det förebyggande arbetet samt de diagnostiska och terapeutiska 

åtgärderna. Innan en forskningsstudie påbörjas måste forskaren få godkänt av en etisk nämnd 

eller kommitté och alla deltagare i studien ska få information om vad som kommer att 

studeras. Forskaren måste få samtycke från samtliga deltagare för att de ska kunna räknas in 

i studien. Deltagarna har också rätt att få tillgång till studiens resultat. 

Hänsyn har tagits till de etikregler som Medicinska Vetenskapsrådet (2002) ställer på 

forskaren. Dessa fyra huvudkrav benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har tillgodosetts genom en 

granskning av vilken information som har givits till deltagarna inför sin medverkan i 

artiklarna. Samtyckeskravet har beaktats genom att enbart de artiklar där det framkommit att 

deltagarna har fått information om att de när som helst har kunnat avsluta sin medverkan har 

valts ut. Deltagarna i de valda artiklarna har medverkat anonymt och med skyddad identitet, 

vilket svarar för att hänsyn också tagits till konfidentialitetskravet. De valda artiklarna har 

endast använts i forskningssyfte vilket svarar för nyttjandekravet.  
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RESULTAT 

I resultatet framkom olika främjande och hindrande faktorer som påverkade sjuksköterskors 

och sjuksköterskestudenters bemötande av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården. De 

olika faktorerna är framställda i tabell 1. 

Tabell 1. Resultatets teman och subteman.  

Främjande faktorer  Hindrande faktorer  

Tillåtande attityd Bristande utbildning 

Nyfikenhet Kultur och egna värderingar 

 Osäkerhet 

Främjande faktorer 

Tillåtande attityd 

Att inte ha någon bestämd religiös trosuppfattning gav en mer tillåtande attityd och en bättre 

kontakt med personer som identifierade sig som hbtq. Det visades genom mer tolerans, 

acceptans, öppenhet och därmed kunskap inom ämnet. En tillåtande attityd skapade en 

förståelse för att människor identifierade sig som hbtq till följd av genetik och biologiska 

aspekter snarare än på grund av sociala påstötningar (Banerjee, Walters, Staley, Alexander 

& Parker, 2018; Brown, Keller, Brownfield & Lee, 2017; Röndahl, Innala & Carlsson, 

2004). 

Att vara öppen, tillgänglig, respekterande och att ha viljan att försöka acceptera nya saker 

var viktiga egenskaper för bemötandet av hbtq-patienter. När patientens egen inställning 

kunde ses och accepteras var det detta som räknades i vårdandet och gjorde att det blev ett 

bra bemötande. Genom att ha en inkluderande och tillåtande attityd visade det att alla 

människor var välkomna att dela sina problem, oavsett sexuell läggning och könsidentitet. 

Med en vilja att alla patienter skulle få samma möjlighet till behandling oavsett sexuell 

läggning skapades en starkare känsla av att behandla sjukdomen, inte den sexuella 

läggningen. Att behandla alla patienter rättvist oavsett hudfärg, kön, religion eller sexuell 

läggning var viktigt för att inte stigmatisera hbtq-patienter eller få dem att känna sig 

annorlunda (Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason, Ciano & Scott, 2015a; Dorsen & Van 

Devanter, 2016; Manzer et al., 2018). 

Att ta hjälp av egna erfarenheter och närstående som identifierade sig som hbtq, eller att 

själv identifiera sig som hbtq, ledde till en mer tillåtande attityd och öppenhet. Med hjälp av 

egna positiva erfarenheter vid mötet med en hbtq-patient skapades en känsla av 

välkomnande, bekvämlighet och inklusion hos patienten (Banerjee et al., 2018; Brown et al., 

2017; Dorsen & Van Devanter, 2016). 
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Nyfikenhet 

Att söka information i böcker och på internet samt att dela med sig av olika erfarenheter till 

varandra ledde till en diskussion mellan kollegor och klasskamrater. Diskussion och 

littertursökande skapade en nyfikenhet för hbtq och gav mer lärdom och förståelse för ämnet 

(Carabez et al., 2015a; Manzer, O´Sullivan & Doucet, 2018). 

Med en lång yrkeserfarenhet följde en säkrare känsla och öppenhet för att vårda alla sorters 

patienter och ett mod att ställa frågor direkt till patienten. Vid osäkerhet kring vilken 

terminologi som var rätt att använda eller vad en patient ibland menade gjorde nyfikenheten 

att patienten själv frågades om saken. Att ställa frågor direkt till patienten om hur dennes 

upplevelser var av att tillhöra en minoritetsgrupp och vad patientens hbtq-status betydde för 

den enskilda individen, för hälsan och för de sociala relationerna ledde också till en mer 

öppen syn och nyfikenhet (Dorsen & Van Devanter, 2016; Manzer et al., 2018; Röndahl et 

al., 2004). 

Hindrande faktorer 

Bristande utbildning 

När inte tillräckligt mycket utbildning inom ämnet hade givits under 

sjuksköterskeutbildningen eller på den nuvarande arbetsplatsen ledde det till att den kunskap 

som fanns om hbtq var inadekvat. I de fall där utbildning hade baserats på att alla patienter 

var likadana och skulle behandlas på samma sätt medförde det en okunskap och obekväm 

känsla i att prata om sexuell läggning med patienterna; det togs för givet att alla patienter 

som möttes var heterosexuella. Viljan och behovet av en mer adekvat utbildning inom ämnet 

visade sig skulle kunna ge mer kunskap och bättre förståelse för bland annat terminologi och 

olika hälsoproblem som hbtq-personer kan komma att söka vård för (Carabez et al., 2015a; 

Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason & Dariotis, 2015b; Della Pelle, Cerratti, Di 

Giovanni, Cipolonne & Cicolini, 2018; Dorsen & Van Devanter, 2016; Manzer et al., 2018; 

Röndahl et al., 2004).  

Genom att inkludera hbtq-relaterade ämnen i läroplanerna under sjuksköterskeutbildningen 

skulle det höja självsäkerheten och kunskapen i möten med hbtq-patienter (Richardson, 

Ondracek & Anderson, 2016). 

I de fall där en särskilt utbildning inom ämnet motsattes var det de egna föreställningarna 

och trosuppfattningarna som var en viktigare faktor för bemötandet av hbtq-patienten, 

snarare än ett specifikt utbildningsinnehåll. Särskild utbildning och träning i hbtq-frågor 

skulle istället kunna ge intrycket att alla människor skulle behandlas på olika sätt och var 

olika värda (Carabez et al., 2015a). 
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Kultur och egna värderingar 

Att separera personliga värderingar och religiös tro, där hbtq ansågs vara fel och en synd, 

från arbetet ledde till en ständig inre kamp. De bestämda värderingarna resulterade i en 

negativ inverkan på bemötandet och på patientens hälsa. Men när den negativa synen på hbtq 

lades åt sidan under arbetstid gjorde det att patienten sågs som vilken annan patient som 

helst. När den egna förståelsen, fördomsfullheten och religiösa tron synades och 

reflekterades över kunde de egna styrkorna och svagheterna hittas. Det ledde det till att en 

tanke om hur de egna värderingarna och kultur påverkade den terapeutiska rollen gentemot 

hbtq-patienterna (Carabez et al., 2015b; Della Pelle et al., 2018; Dorsen & Van Devanter, 

2016; Manzer et al., 2018; Richardson et al., 2016). 

Det framkom skillnader bland mäns och kvinnors värderingar om hbtq. Männen hade en mer 

enformig syn på kön; att människan bara var man eller kvinna och att det inte fanns 

någonting däremellan. Kvinnorna däremot visade en bredare syn på könsidentitet (Della 

Pelle et al., 2018; Kanamori, Jeffrey och Cornelius-White, 2016). 

Osäkerhet 

För lite yrkeserfarenhet och en begränsad kontakt med hbtq-personer gav en känsla av 

osäkerhet i att prata om sexualitet och att stötta hbtq-patienter. Att arbeta med hbtq-patienter 

i sin egen ålder eller yngre ledde också till osäkerhet då sexualiteten blev ett känsligt ämne 

att prata om i de situationerna. Språksvårigheter och en osäkerhet i att använda rätt 

terminologi i mötet med yngre hbtq-patienter ledde till en känsla av att inte ha kunskapen att 

kunna hjälpa patienten på ett adekvat sätt. Osäkerhet uppkom genom en känsla av att inte 

vara tillräckligt förberedd för att kunna ge kompetent vård eller svara på frågor. Att inte vara 

säker på vilket pronomen som skulle användas vid möten med transsexuella patienter 

skapade också en känsla av osäkerhet, vilket utgjorde ett hinder i kommunikationen. I de här 

fallen skapades istället en upptagenhet av att fundera över framförandet av orden och 

användandet av rätt terminologi istället för att ha fokus på samtalet (Carabez et al., 2015a; 

Dorsen & Van Devanter, 2016; Manzer et al., 2018). 

Att känna osäkerhet och att inte ha rätt kunskap för att hjälpa en hbtq-patient ledde till att 

patienten istället slussades vidare till annan vårdpersonal som kunde hjälpa patienten på ett 

bättre och mer adekvat sätt (Dorsen & Van Devanter, 2016; Kanamori et al., 2016; 

Richardson et al., 2016; Manzer et al. 2018). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att en tillåtande attityd och nyfikenhet var främjande faktorer som 

påverkade sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters bemötande av hbtq-personer. 

Faktorer som var hindrande för bemötandet var bristfällig utbildning inom ämnet samt en 

känsla av osäkerhet i vårdandet. En otillräcklig utbildning inom ämnet var den största faktorn 

till okunskap och känsla av osäkerhet. Men att ta hjälp av närstående som identifierade sig 
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som hbtq, eller att själv identifiera sig som hbtq, skapade en mer tillåtande attityd. En positiv 

och tillåtande attityd visade också på mer kunskap och förståelse för ämnet, vilket gjorde att 

bemötandet av hbtq-patienter blev bättre. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Till studien användes metoden att göra en litteraturöversikt. Metoden valdes eftersom en 

litteraturöversikt var det som skapade en överblick över kunskapsläget inom det valda ämnet 

(Friberg, 2017b). Studiens syfte var att ta reda på faktorer som påverkar sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters bemötande av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården. Det har 

kunnat besvaras eftersom aktuella vetenskapliga artiklar har sökts fram till 

litteraturöversikten. Möjligtvis hade de påverkande faktorerna däremot kunnat besvaras på 

ett bättre sätt om en kvalitativ forskningsmetod valts. En kvalitativ forskningsmetod med 

intervjuer hade gett ett mer trovärdigt resultat då intervjufrågorna istället hade formats för 

att passa det valda ämnet. Men på grund av tidsbrist valdes det istället en litteraturöversikt 

vilket också ansågs relevant för studien. 

De artiklar som valdes ut speglade tydligt det som var tänkt att undersökas. Till en början 

fanns gränsen att de vetenskapliga artiklarna som söktes skulle vara skrivna från år 2015 och 

framåt. Det hittades en artikel från år 2004 som också ansågs vara lämplig för studien, trots 

att den var några år äldre än de andra artiklarna. Eftersom hbtq-personer har funnits i alla 

tider och det inte går att göra skillnad då från nu, kändes även den artikeln aktuell och urvalet 

ändrades istället till att inkludera aktuella vetenskapliga artiklar skrivna från år 2004 och 

framåt. Friberg (2017b) menar att vissa områden kan vara grundligt studerade och inom 

andra områden finns det nästan ingen forskning alls. Att det inte framkom mycket forskning 

i sökningarna som var flera år gammal visade att det tidigare inte har funnits särskilt stort 

forskningsintresse inom området. Tio artiklar valdes ut, vilket kändes tillräckligt med tanke 

på att det tidigare inte har forskats lika mycket inom ämnet. Dessutom uppvisade alla 

artiklarna i stort sett samma resultat. Det visade att de kommit fram till samma resultat trots 

olika studier och demografiska skillnader. Artiklarna som valdes ut kom från västvärlden. 

Om endast artiklar från Sverige valts hade resultatet speglat vår närhet på ett bättre sätt. Men 

om artiklar hittats från andra delar i världen, med en annan religion och kultur, hade resultatet 

kunna få en bättre överförbarhet. Religion och kultur hade fått en annan inverkan på 

resultatet eftersom stark religion och tro ofta motsätter sig hbtq. På grund av den begränsade 

forskning som fanns tillgänglig valdes även sjuksköterskestudentens perspektiv in. Det 

resonerades och enades om att sjuksköterskestudenterna blir den nya generationen 

sjuksköterskor som så småningom kommer att komma ut på arbetsmarknaden. Därför 

inkluderades även sjuksköterskestudentens perspektiv in. I studien togs det heller ingen 

hänsyn till om deltagarna i de studerade artiklarna var vuxna eller barn under 18 år eftersom 

fokus låg på sjuksköterskan och sjuksköterskestudenten. Endast en vald artikel beskrev 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som arbetade med barn och ungdomar. I övriga 

artiklar framkom det inte om sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna behandlade 

patienter som var barn eller vuxna. Grunden till att ingen hänsyn togs till patienternas ålder 

ligger i 1 §, kap. 3, i SFS 2017:30 som säger att vård ska ges med respekt för alla människors 

lika värde och på lika villkor för hela befolkningen. 
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Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet är tre delar som tillhör den kritiska 

granskningen av en artikel. Begreppet trovärdighet har inneburit att det gjorts tydligt för 

läsaren att den beskaffade kunskapen varit rimlig och att resultatet varit äkta (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). För att säkra trovärdigheten har peer debriefing använts: studiekamrater 

samt handledare har studerat och granskat överensstämmelsen mellan teman och innehåll i 

resultatet. Triangulering har också använts genom att olika faktorer tagits fram för att se på 

problemet ur flera olika synvinklar. Mårtensson & Fridlund (2017) har beskrivit att 

tillförlitligheten i en studie kan bekräftas genom att förförståelsen eller tidigare erfarenheter 

som har kunnat påverka datainsamlingen och analysen belyses. Vidare beskriver Mårtensson 

och Fridlund (2017) att överförbarheten i examensarbetets resultat står för i vilken grad det 

kan föras över till andra grupper, kontexter eller situationer. Den här studiens resultat kan 

väl föras över till arbetande sjuksköterskor. Den kunskap som framkommit kan vara till nytta 

och lärdom för arbetande sjuksköterskor och för sjuksköterskestudenter som snart kommer 

att börja arbeta. Kunskapen kan vara användbar i att förstå hur bemötandet av hbtq-personer 

kan påverkas av olika faktorer. Slutligen anser sig författarna till studien inte ha någon 

förförståelse som har varit av betydelse eller kunnat påverka resultatet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet påvisar att det förekom fler hindrande än främjande faktorer vilket tyder på att ett 

fortsatt arbete med att upplysa och informera om hbtq-ämnet är viktigt. Bradford, Reisner, 

Honnold och Xavier (2013) samt Margolies och Brown (2018) förklarar att hbtq-personer är 

rädda att berätta om sin sexuella läggning och sexualitet i möten med vården av rädsla för 

att bli bemötta på ett diskriminerande eller okänsligt sätt. Hbtq-personers ökade risk för 

psykisk ohälsa på grund av samhällets stigmatisering gör att det är en extra utsatt 

minoritetsgrupp (Folkhälsomyndigheten, 2017). Därför bör hälso- och sjukvården bli mer 

lyhörd för kulturella skillnader och bli mer kunniga om hbtq och vårdrelaterade besvär som 

hbtq-personer söker vård för. Det behövs klara riktlinjer och identifiering av faktorer som 

främjar ett välbemötande av hbtq-personer. För att riktlinjer ska kunna upprättas behöver 

utbildningen utvecklas inom sjuksköterskeutbildningen och på arbetsplatserna. På så sätt kan 

den terapeutiska rollen och sjukvården byggas på adekvat kunskap och tillåtande attityder.  

Det framkommer i resultatet att det togs för givet att alla patienter var heterosexuella. Brist 

på kunskap medför en obekväm känsla i att prata med en patient om hens sexuella läggning. 

Det påvisas även av Fish och Bewley (2010) samt Nhamo-Murire och Macleod (2018) som 

förklarar att den bristande utbildningen och okunskapen gör att de frågor som ställs om en 

patients sexualitet utgår från att alla patienter är heterosexuella. Att hälso- och sjukvården är 

uppbyggd på en heteronormativitet gör att hbtq-personer kan få opassande frågor och 

irrelevant hälsoinformation angående sin sexuella hälsa och aktivitet. Men resultatet visar 

också att genom att ha en öppen, nyfiken och tillåtande attityd skapas en känsla av 

välkomnande, bekvämlighet och inklusion hos patienten. Det finns en vilja att lära av sin 

patient. Fish och Bewley (2010) styrker resultatet genom att förklara att visa sin nyfikenhet 

och öppenhet samt att vara ärlig i sin okunskap om ämnet visar det en vilja att lära sig mer. 

Det öppna bemötandet gör att patienten får en ökad acceptans för okunskapen och en större 

vilja att själva lära ut om sin situation relaterat till hbtq. Patienten får också en ökad förståelse 

för att bland annat fel terminologi ibland används. Svensk Sjuksköterskeföreningen (2012) 
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förklarar också att sjuksköterskan ska vara professionell i sitt agerande för att visa respekt, 

lyhördhet och medkänsla. Samtidigt finns det ett personligt ansvar att upprätthålla sin 

yrkeskompetens genom ett kontinuerligt lärande.  

En tillåtande och öppen attityd gör att alla människor blir inkluderade och välkomna att söka 

vård oavsett sexuell läggning eller könsidentitet vilket framkommer i resultatet. Hälso- och 

sjukvården arbetar för att förebygga ohälsa och att vård ska ges med respekt för alla 

människors lika värde (SFS 2017:30). För att främja alla patienters hälsa är det viktigt att ta 

hänsyn till och ständigt arbeta för allas lika värde och rätt till vård. I mötet med patienten 

ska bemötandet inte präglas av egna värderingar, uppfattningar och förutfattade meningar. 

Hälso- och sjukvården ska vara accepterande och öppen med att alla patienter ska känna sig 

sedda och inkluderade. En viktig utgångspunkt i sjuksköterskans roll är att främja hbtq-

patienternas upplevelser av hälso- och sjukvården (Bauer et al., 2012). Joyce Travelbees 

teori om mellanmänskliga aspekter belyser vikten av att sjuksköterskan ska vara medveten 

om hur egna uppfattningar kan styra och påverka bemötandet gentemot patienten. Detta är 

viktigt för att kunna lägga personliga åsikter åt sidan för att upptäcka och kunna se den unika 

individen i patienten. Att ha en generaliserande människosyn eller att dra liknelser med andra 

patienter kan orsaka att patienten känner sig som en i mängden och inte som en unik individ 

(Kirkevold, 2000). Människan är inte sin sjukdom eller sin sexuella läggning. 

Sjuksköterskan och sjuksköterskestudenten behandlar hela människan och därför fungerar 

det inte att ha en generaliserande människosyn (HIS, 2017). 

Det framkommer att det redan i grundutbildningen till sjuksköterska finns ett behov av att 

utbilda och undervisa om hbtq då brist på utbildning är en betydande orsak till de hindrande 

faktorerna. Sjuksköterskestudenter ställer sig positiva till att ämnet införs under utbildningen 

så att de är förberedda och kan känna sig bekväma när de sedan kommer ut i arbetet. Enligt 

Högskolan i Skövde (2019) ska studenten för att erhålla sjuksköterskeexamen ”visa kunskap 

om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa” samt ”visa 

kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Men det står ingenting 

specifikt om sexuell hälsa eller kunskaper som berör hbtq. Yingling, Cotler och Hughes 

(2016) menar att ämnet behöver finnas med i utbildningen för att kunna möta upp det 

framtida behovet som hälso- och sjukvården kan ställas inför vad gäller hbtq-personer. För 

att upprätthålla den kunskapsnivå som behövs menar Kidd, Bockting, Cabaniss och 

Blumenshine (2016) att träning och utbildning kontinuerlig också ska ges ute på 

arbetsplatserna. Verksamheter som tillhör Västra Götalandsregionen kan idag genomgå en 

processutbildning för att bli hbtq-diplomerade. Syftet är att förbättra kvaliteten och 

tillgängligheten för hbtq-personer inom hälso- och sjukvården. I utbildningen gås begrepp 

och normer igenom för att skapa en förståelse för hur heteronormativiteten kan brytas vilket 

leder till ett normmedvetet sätt att arbeta på (Närhälsan, 2018).  

Konklusion 

Faktorer som en tillåtande attityd, nyfikenhet, bristfällig utbildning, kultur och egna 

värderingar samt osäkerhet var faktorer som påverkade sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters bemötande av hbtq-personer. Hbtq-personer drar sig för att vara 
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öppna med sin sexualitet i mötet med hälso- och sjukvården av rädsla för att bli bemötta på 

ett diskriminerande sätt. Därför är det viktigt med en tillåtande och nyfiken attityd och att 

kontinuerlig utbildning och träning ges under både sjuksköterskeutbildningen och på 

arbetsplatsen. Genom att arbeta med att förbättra de faktorer som påverkar bemötande 

minskas osäkerheten i att vårda hbtq-personer. Det i sin tur gör att hbtq-personer känner sig 

inkluderade och bemötta med samma värdighet som alla människor ska bli bemötta med. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Med hjälp av studiens resultat kan sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter få en djupare 

förståelse för hur deras bemötande påverkar och inverkar på hbtq-personers upplevelser av 

hälso- och sjukvården. Användandet av könsneutrala begrepp och frågeställningar gör att 

patienten känner att hens sexuella läggning och könsidentitet respekteras. Genom att påvisa 

vilka områden som påverkas av den egna attityden och bemötandet av hbtq-personer kan 

reflektion ske. Det blir lättare att hitta sina egna och sin arbetsgrupps styrkor och svagheter 

som påverkar sättet att bemöta och inkludera alla patienter. Förslag till utveckling av ämnet 

och vidare forskning kan vara att utöka undervisningen som berör mer om hbtq i 

grundutbildningen för att redan i ett tidigt skede öka kunskapen och på så vis också skapa 

en starkare självsäkerhet i att vårda hbtq-patienter.  

Sammanfattning: 

 Visa nyfikenhet och en tillåtande attityd. 

 Låt inte din egen kultur och/eller värderingar stå i vägen för ditt bemötande. 

 Var öppen med din osäkerhet och ta hjälp av patientens egen expertis.  
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A., Eliason, M., Ciano, M., 

Scott, M. 
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undervisning om vård av hbtq-
patienter? 
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sjuksköterska att arbeta med hbtq-
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Resultatet påvisade att de flesta sjuksköterskor 

inte fått någon specifik utbildning inriktad på 
hbtq utan mer personcentrerad vård i allmänhet. 

Några få sjuksköterskor hade fått ett 

utbildningstillfälle vilket dem ansåg var för lite. 
Trots den bristfälliga utbildningen ansåg sig 

ändå 71% av sjuksköterskorna att de kände sig 

bekväma i att arbeta med hbtq-patienter. De 
sjuksköterskor som inte kände sig bekväma 

menade att de kunde bero på bristen av 

utbildning. 

Studien var utsedd av ett 
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Författare: Carabez, R., 

Pellegrini, M., Mankovitz, 

A., Eliason, M.J., Darotis, 
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Tidskrift: Journal of 

Nursing Education 

Årtal: 2014  

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors 
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homosexuella, bisexuella och transsexuella och 
deras hälsoproblem genom en hälso- och 

sjukvårdskurs. 

 
Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv. 

 

Land: USA  

Kvalitativ metod. 

 

Deltagarna fick bland annat svara 
på frågor relaterade till hbtq. De 

fick också delta i olika intervjuer 

som även dessa berörde hbtq. Alla 
deltagare deltog också vid en 

föreläsning om hälsofrågor kopplat 

till hbtq. 

Många sjuksköterskor uttryckte en osäkerhet 

och en känsla av att vara oförberedd gällande att 

ge omvårdnad till hbtq-patienter. Detta berodde 
till stor del på okunskap och en rädsla att säga 

fel och såra patienten. Religiösa värderingar var 

också något som kunde påverka kvaliteten på 
vårdandet. 

Studien godkändes av universitetets 

instutionella granskningskommitté 

samt att deltagandet var frivilligt. 

Författare: Della Pelle, C., 

Cerratti, F., Di Giovanni, 
P., Cipollone, F. & 

Cicolini, G. 

Titel: Attitudes Towards 
and Knowledge About 

Lesbian, Gay, Bisexual, and 
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Tidskrift: Journal of 
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Årtal: 2018 
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Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv. 

 

Land: Italien  

Kvantitativ metod. 

 
Deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär med frågor som de 

sedan skickade till forskarna. 

Generellt sätt uppvisade sjuksköterskor en 

otillräcklig kunskap om homosexualitet. Men de 
var ändå öppna för att vårda hbtq-patienter. De 

sjuksköterskor med en högre utbildning och som 

inte hade någon särskild religiös åskådning 
visade ett mer bekräftande beteende mot 

patienterna. 

Studien hade fått godkänt av en 

forskningsetisk nämnd. Deltagarna 
lämnade skriftligt godkännande till 

att delta i studien. 



3 

 

Författare: Dorsen, C. & 

Van Devanter, N. 
Titel: Open arms, 

conflicted hearts: nurse-

practitioner’s attitudes 
towards working with 
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patients. 
Tidskrift: Journal of 
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Årtal: 2016 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors 

attityder till att arbeta med hbtq-hälsa. 
 

Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv. 

 
Land: USA 

 

Kvalitativ metod. 

 
Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer, 

ansikte mot ansikte med 
deltagarna. 

Deltagarna förklarade att de kände sig bekväma 

med att vårda hbtq-personer. De menade att 
känslan av att vara bekväm handlade mycket om 

egna attityder till ämnet. Många var ambivalenta 

i sin inställning på grund av religiös tro. De 
kände också att de saknade tillräcklig kunskap 

om ämnet. 

Studien fick godkänt av en 

forskningsetisk nämnd och därefter 
fick deltagarna lämna skriftligt 

godkännande innan studien startade. 

Författare: Kanamori, Y., 
Jeffrey, H. & Cornelius-

White, D. 

Titel: Big changes, but are 
they big enough? 

Healthcare professionals’ 

attitudes toward 
transgender persons. 

Tidskrift: International 

Journal of Transgenderism 

Årtal: 2016 

Syfte: Syftet var att undersöka sjukvårdspersonals 
attityder mot transsexuella personer. 

Vilka föreställningar och attityder har vårdpersonal 

mot transsexuella personer? 

 

Perspektiv: Vårdpersonal: läkare, sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal. 
 

Land: USA  

Kvantitativ metod. 
 

Deltagarna fick fylla i 

frågeformulär med frågor. 

Varken manlig och kvinnlig vårdpersonal ställde 
sig negativ till transsexuella personer. Men 

resultatet visade ändå att manlig vårdpersonal 

var mer tveksam till sin syn till sexuella 
minoriteter. Många av dem hade en starkare 

inställning till att människan är antingen kvinna 

eller man, och ingenting däremellan. 

Studien fick godkänt av en 
forskningsetisk nämnd och 

deltagarna lämnade skriftligt 

godkännande innan studiens start. 

Författare: Manzer, D., 

O’Sullivan, L. F. & Doucet, 
S. 

Titel: Myths, 

misunderstandings, and 
missing information: 

Experiences of nurse 

practitioners providing 
primary care to lesbian, 

gay, bisexual, and 

transgender patients. 
Tidskrift: The Canadian 

Journal of Human Sexuality 

Årtal: 2018 

Syfte: Syftet var att bidra till den begränsade 

litteratur som handlar om sjuksköterskor och hbtq-
personer genom att svara på frågan: 

Vilka upplevelser har sjuksköterskor som vårdar 

patienter som är homosexuella, bisexuella, 
transsexuella eller queer? 

 

Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv. 
 

Land: Kanada  

Kvalitativ metod. 

 
Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer. Elva 

intervjuer genomfördes ansikte 
mot ansikte och elva stycken 

genomfördes över telefon. 

Det fanns märkbara skillnader i vilken träning 

och utbildning sjuksköterskorna hade fått om 
hbtq. Sjuksköterskorna löste sin brist på 

kunskap genom att själva ta reda på kunskap 

under tiden som de arbetade. Antingen läste de i 
litteratur, på internet eller tog hjälp direkt från 

patienten. 

Studien fick godkänt av en 

forskningsetisk nämnd innan 
deltagare rekryterades och 

datainsamlingen påbörjades. 



4 

 

Författare: Richardson, B. 

P., Ondracek, A. E. & 
Anderson, D. 

Titel: Do student nurses 

feel a lack of comfort in 
providing support for 

Lesbian, Gay, Bisexual or 

Questioning adolescents: 
what factors influence their 

comfort level? 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2017 

Syfte: Syftet var att identifiera om sjuksköterskor, 

under vidareutbildning till barnsjuksköterskor, 
känner sig obekväma när de stöttar ungdomar som 

identifierar sig som hbtq och vilka faktorer som 

påverkar deras bekvämlighetsnivå. 
 

Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv. 

 

Land: Storbritannien  

Mixad metod: Kvalitativ och 

kvantitativ. 
 

Studien bestod av två delar. Del ett 

var ett frågeformulär som 
deltagarna fick fylla i. Andra delen 

var semistrukturerade intervjuer 

med deltagarna. Intervjufrågorna 
var en vidareutveckling på 

frågeformuläret i del ett. 

Sjuksköterskorna var tveksamma till om de 

skulle känna sig bekväma med att diskutera 
problem relaterat till hbtq i sin roll som student. 

De tyckte inte heller att de hade tillräckligt med 

kunskap om hur de skulle kunna stötta 
ungdomar som ifrågasatte sin sexualitet. De 

sjuksköterskor som hade en religiös tro hade 

också uppfattningen att vara hbtq var fel. 

Studien fick godkänt av en 

forskningsetisk nämn. Deltagarna 
fick information om studien och fick 

lämna samtycke till deltagandet. 

Författare: Röndahl, G., 
Innala, S., Carlsson, M. 

Titel: Nurses’ attitudes 

towards lesbians and gay 
men. 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2004 

Syfte: Syftet var att göra en undersökning av 
sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 

attityder gentemot lesbiska och homosexuella 

patienter. Undersökningen berörde även 
sjuksköterskors tro på orsakerna till 

homosexualitet. 

 
Perspektiv: Sjuksköterskeperspektiv. 

 

Land: Sverige  

Kvantitativ metod. 
 

Legitimerade sjuksköterskor och 

ett fåtal sjuksköterskestudenter fick 
svara på ett formulär med frågor 

som berörde homosexualitet. 

Vid resultatets sammanställning framkom det att 
i största allmänhet var sjuksköterskornas och 

sjuksköterskestudenterna attityder positiva 

gentemot homosexuella trots bristande 
utbildning inom hbtq. Den vanligaste tron på 

orsaken till homosexualitet var att det var 

medfött. 

Före insamling av uppgifter erhölls 
godkännande från avdelningschefer 

och de ansvariga för 

omvårdnadsprogrammen. Alla 
deltagare fick muntlig och skriftlig 

information som bland annat 

berörde att studien var frivillig och 
anonym. 

 


