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Inledning 
 
Sjuksköterskeutbildningar runt om i Sverige saknar till stor del kurser som belyser sexuell 
identitet. Den kurslitteratur som rör området har tills ganska nyligen förmedlat en 
diskriminerande och förlegad bild av ämnet. Detta är bristfälligt då vårdpersonal behöver 
kunskap kring ämnet för att kunna bemöta patienter på ett professionellt och respektfullt sätt 
(1). Sjuksköterskeprofessionen vilar på en humanistisk människosyn som bygger på att 
individen är unik (2). Hälso- och sjukvårdslagen säger att vård ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda individens värdighet (3).  
I Sverige finns en diskrimineringslag som innebär att ingen människa får behandlas 
annorlunda än någon annan på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell identitet 
eller funktionshinder (4). Personer som utsätts för diskriminering har sämre förutsättningar att 
vara delaktiga i samhället och känna inflytande, något som är viktigt för hälsan (1).  
En undersökning gjord av Folkhälsoinstitutets 2004 visar att diskriminering har en negativ 
effekt på människans hälsa samt att det är sämre för hälsan att bli kränkt grundat på någon av 
de ovan nämnda diskrimineringsgrunder än kränkning orsakat av något annat (5).  
Folkhälsoinstitutet gjorde 2005 (6) en nationell undersökning för att kartlägga hälsotillståndet 
hos homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT). Denna studie visar att en tredjedel av 
de som deltog i studien upplevt diskriminering de senaste 12 månaderna grundad på sexuell 
identitet. Studien visar även att homosexuella och bisexuella hade haft mer kontakt med 
vården än den övriga befolkningsgruppen.  
Utifrån detta är det relevant att belysa hur HBT-personer bemöts inom hälso- och sjukvården. 
I denna studie kommer fokus att ligga på hur heteronormativiteten, som genomsyrar 
samhällets alla miljöer, påverkar vården och patientmötet. 

 

Bakgrund 
 

Heterosexualitet och homosexualitet  
 
Foucault (7) anser att sexualitet är historiskt utformad och att fenomenet saknar ett första 
ursprung. Han menar att den sanna sexualiteten inte existerar. I dagens samhälle är 
heterosexualitet den sexuella identitet som anses vara den naturliga och självklara. Katz (8) 
beskriver att heterosexualitet i ett europeiskt perspektiv uppfanns för ungefär 100 år sedan. 
Heterosexuell betecknades den som hade sex med någon av motsatt kön och då endast i syfte 
av njutning och inte i syfte att reproducera. Den medicinska vetenskapen beskrev denna 
sexuella handling som en perversion som borde botas. 
Foucault (7) beskriver vidare att begreppet homosexualitet uppstod ungefär i samma tid som 
heterosexualiteten. Innan homosexualitet blev ett begrepp kallades en människa som hade sex 
med människor av samma kön för sodomit. Foucalt anser det viktigt att skilja på dessa 
beteckningar då sodomit syftar på en sexuell handling och homosexualitet syftar på en sexuell 
identitet. 
Under 1900-talet har heterosexualiteten blivit fri stämpeln perversion och detta kallar Katz en 
av de stora revolutioner som ägt rum under denna tid (8). Homosexualiteten däremot har inte 
blivit av med sin negativa stämpel (9). 
Mycket har hänt rörande homosexualitet under 1900-talet. 1944 avkriminaliserades 
homosexuella handlingar i Sverige och 1979 tog socialstyrelsen bort homosexualitet ur 
registret över sjukdomsdiagnoser. 1995 infördes partnerskapslagen som möjliggjorde 
samkönat partnerskap. 2003 trädde adoptionslagen i kraft för par som ingått partnerskap 
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och 2005 infördes inseminationslagen för kvinnor i samkönade relationer (10). Trots denna 
positiva samhällsutveckling så betraktas homosexualitet fortfarande av vissa som en 
perversion och av samhället som något avvikande (9). 
 

Heteronormativitet 
 
Vårt samhälle är heteronormativt. Begreppet heteronormativitet härrör från den 
queerteoretiska forskningsteorin. Forskning kring heteronormativitet är relativt nytt i Sverige 
och begreppet queer införlivades i svenskan för inte mer än ett tiotal år sedan. Begreppet 
queer används på många olika sätt. Ibland som ett paraplybegrepp på HBT-gruppen och 
ibland som benämning på personer som i allmänhet faller utanför normen.  
Inom queerteori har man ett kritiskt förhållningssätt till normer och framför allt normer kring 
genus och sexualitet står i fokus (9). Normer kan beskrivas som oskrivna lagar och 
heteronormativiteten kan beskrivas som en oskriven lag om att heterosexualiteten är det 
önskvärda. Detta leder till att andra former av sexuella uttryck blir avvikande och ej 
önskvärda. I samhället finns institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som 
införlivar heterosexualiteten som något naturligt och universellt (1, 9). 
 
Enligt Butler (11) grundar sig heteronormativiteten på en binär könsuppdelning. Detta 
uttrycks i första hand genom tydliga genus. Heteronormativiteten förstärker föreställningen att 
män ska vara maskulina och kvinnor feminina. Butler benämner detta som den heterosexuella 
matrisen. Kroppen är inte i sig själva begriplig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom 
den heterosexuella matrisen. Den kräver en genusordning som grundar sig på två tydligt 
identifierbara kön.  
 
Ett resultat av heteronormativiteten är att alla människor blir bemötta som om de vore 
heterosexuella. Heterosexualiteten är självklar och få människor tänker inte ens på den som en 
sexuell identitet. Ett annat resultat av heteronormativiteten är att de som inte identifierar sig 
som heterosexuella tvingas ”komma ut”. Att komma ut är att synliggöra för sig själv och för 
andra att man har en annan sexuell identitet än heterosexualitet. Att komma ut för andra är 
inte något som bara sker en gång i livet. Heteronormativiteten tvingar icke heterosexuella 
människor att ta ställning till om de vill komma ut eller ej flera gånger dagligen (1, 12). 
 
En specifik negativ attityd gentemot homosexuella kallas homofobi och är också relaterat till 
heteronormativiteten. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 
(HomO) definierar homofobi som en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos 
en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en stark negativ syn på 
homosexualiteten eller på homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning strider 
mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. Även homosexuella och 
bisexuella personer själva kan ha homofobiska tankar och känslor, detta fenomen kallas 
internaliserad homofobi (13).  
 
Ännu ett resultat av heteronormativiteten är att hälsosituationen för människor som inte 
identifierar sig som heterosexuella påverkas. Statens folkhälsoinstitut undersökte 
hälsosituationen hos HBT-personer i Sverige. De visade att övervägande del av HBT-
personerna hade en god hälsa. Dock var det en betydligt större andel med ohälsa bland HBT-
personerna än i den övriga befolkningsgruppen. Denna ohälsa var ofta relaterad till psykisk 
ohälsa. Ångest, oro och ängslan var betydligt vanligare bland HBT-personerna än hos 
personerna som identifierade sig som heterosexuella. Självmordstankar och självmordsförsök 
var också betydligt vanligare hos HBT-gruppen än hos de övriga (6).  
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Diskriminering 
 
Diskriminering sker i olika sammanhang runt om i samhället. Det förekommer bland annat i 
arbetslivet, i möten med vården eller i det sociala livet. Diskriminering kan grundas på 
fördomar om exempelvis sexualitet. Diskriminering kan ske direkt genom att en individ 
behandlas sämre än en annan i en jämförbar situation och om behandlingen har samband med 
exempelvis sexuell identitet. Diskriminering kan också inta en indirekt form och är då svårare 
att greppa. Om en individ på grund av exempelvis sexuell identitet missgynnas genom 
bestämmelser som framstår som neutrala men som i praktiken inte är det är det indirekt 
diskriminering. Trakasserier är också en form av diskriminering då det är ett beteende som 
kränker människors värdighet (1).  
 

Etiska utgångspunkter inom vården 
 
Trots att samhället blivit signifikant mer tolerant än tidigare gentemot människor som inte är 
heterosexuella är denna grupp fortfarande en minoritet som ofta diskrimineras (14). 
Hälso- och sjukvårdens organisation samt den enskilda vårdpersonalen blir precis som alla 
andra institutioner och individer i samhället påverkad av rådande normer och värderingar. Det 
i sin tur påverkar patientmöten (15). Forskning har visat att det finns heteronormativa 
förhållningssätt inom vården som kränker och diskriminerar patienter och anhöriga. Områden 
som domineras av detta är främst kvinnosjukvården samt psykiatrin. Känslor såsom 
övergivenhet och utanförskap hos icke heterosexuella patienter är inte ovanliga i mötet med 
vården (16, 17).  
Inom vården är det viktigt att tänka på hur personalen kan bemöta sina patienter på bästa 
möjliga sätt för att främja hälsa. Bemötande innefattar mänsklig kommunikation och är en 
konkret form av etik. Ett bemötande kan ses som en dialektisk relation där intryck och uttryck 
möts. Bemötande rör de känslor och tankar som väcks och förekommer inom relationen. I 
sjuksköterskeprofessionen och i utvecklingen av yrkets teoretiska tradition är etiska frågor 
centrala. Om människans moral är en konkret handling så är etik den abstrakta dimensionen 
av dessa handlingar. Etik är läran om moralen och en förutsättning för ett professionellt 
förhållningssätt som sjuksköterska. 
Ett gott bemötande höjer vårdkvaliteten. Det goda bemötandet karakteriseras av att dess 
handlingar är av etisk kvalitet och är avsedda att uppnå något positivt i patientmötet. Att som 
sjuksköterska bemöta patienter på ett gott sätt innebär att bemötandet värnar om individers 
värdighet och självbestämmande (18).  
 
För att vägleda sjuksköterskor i att handla överrensstämmande med sociala värderingar och 
behov har det internationella sjuksköterskeförbundet (ICN) utformat etiska koder för 
sjuksköterskor. I dessa står det bland annat att det ligger i vårdens natur att visa respekt för 
mänskliga rättigheter däribland rätt till liv, värdighet och respekt samt att omvårdnad ska ges 
utan hänsyn till ålder, ras, kön, social status, kultur, politisk åsikt, sjukdom, trosuppfattning, 
handikapp, nationalitet eller hudfärg (19). 
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Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie var att synliggöra hur heteronormativiteten påverkar 
bemötandet av patienter inom vården. Vidare frågeställningar är: 
 
Vilka attityder gentemot icke heterosexuella patienter finns hos vårdpersonal/vårdstudenter? 
Vilka erfarenheter av bemötande inom vården har icke heterosexuella patienter? 

 
Metod 
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
 
Artiklar söktes i de elektroniska databaserna PubMed samt CINAHL. Utifrån syftet skapades 
relevanta sökord. Sökorden som kom att användas vid datainsamlingen var: attitude, 
experience, gay, health care, health personnel, heterosexism, heterosexuality, homosexuality, 

homosexuality- female, interaction, lesbian, nursing, nurse- patient relatonship, transgender 

och treatment. I PubMed användes MeSH termer vid sökningen och i CINAHL användes 
fritext sökning.  
Dessa sökord kombinerades olika för att få fram ett varierat resultat. Kombinationerna 
presenteras i Tabell 1:1. I CINAHL söktes även artiklar utifrån författarnamnen Rondahl G 
samt Eliason MJ, då dessa namn ofta är synliga inom ämnesområdet.  
En manuell sökning gjordes då det fanns förkunskap om en viss avhandling som inte kunde 
hittas i någon av databaserna.  
Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle svara till studiens syfte, vara 
refereegranskade samt att de skulle ha en västerländsk population. Review artiklar samt debatt 
inlägg exkluderades. Ingen åldersbegränsning användes som exklusionskriterie då det inte 
fanns så många studier gjorda relaterat till studiens syfte.  
 
Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades och värderades utifrån Willman m.fl. protokoll 
för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ eller kvalitativ metod (20). De artiklar som 
uppnådde bra eller medel kvalitet valdes. Avhandlingen som användes granskades också 
utifrån samma protokoll och bedömdes vara av bra kvalitet.  
 
Tabell 1:1 Sökhistoria 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 

2 

Referens nr 

PubMed 
20061012 

Heterosexuality, 
homosexuality, 
attitude, health 
personnel 

2 1 1 0  

PubMed 
20061012 

Homosexuality, 
nurse- patient 
relationship  

72 13 5 1 26 
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PubMed 
20061012 

Homosexuality- 
female, health 
personnel  

43 6 4 2 28, 29 

CINAHL 
20061013 

Health care, 
lesbians  

58 15 3 1 33 

CINAHL 
20061013 

Treatment, 
homosexuality, 
health care 

5 5 1 0  

CiINAHL 
20061013 

Nursing, 
homosexuality 

44 8 5 0  

CINAHL 
20061013 

Rondahl G 3 2 2 2 22, 23 

CINAHL 
20061014 

Homosexuality, 
experience, health 
care 

4 3 3 1 31 

CINAHL 
20061014 

Heterosexuality, 
health care 

29 5 3 2 21, 24 

CINAHL 
20061014 

Heterosexism, 
Health care 

4 2 2 0  

CINAHL 
20061014 

Interaction, 
homosexuality, 
health care  

4 1 1 1 27  

CINAHL 
20061023  
 

Heath care, gay  52 12 6 1 32 

CINAHL 
20061023 

Health care, 
transgender 

11 4 3 0  
 

CINAHL 
20061023 

Eliason MJ 9 4 1 1 30 

Manuell 
sökning  

    1 25 

 
 

Databearbetning  
 
Totalt lästes 81 abstract och utifrån dessa gjordes ett första urval av artiklar. Detta urval 
baserades på att artiklarna skulle relatera till studiens syfte. Vårdpersonalens attityder 
gentemot icke heterosexuella patienter skulle belysas. De icke heterosexuella patienternas 
erfarenheter av bemötande inom vården skulle även finnas med. Det första urvalet 
resulterade i 40 artiklar som beställdes via bibliotek eller skrevs ut i fulltext. Dessa artiklar 
lästes och ytterligare ett urval gjordes. Detta urval utfördes på så sätt att den vetenskapliga 
kvaliten på artiklarna granskades. Artiklar med bra eller medel kvalitet användes och totalt 
blev det 12 artiklar och en avhandling i resultatet.  
 
Materialet sammanfattades på svenska och resultaten granskades utifrån studiens syfte. 
Frågeställningarna i syftet styrde databearbetningen och dessa är genomgående teman i 
föreliggande studie.  
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Resultat 
 

Attityder hos vårdpersonal och vårdstudenter 
 
Gemensamt för studier som gjorts på attityder inom vården gentemot icke heterosexuella 
patienter var att majoriteten av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, 
sjuksköterskestudenter samt undersköterskestudenter var positiva till att bemöta dessa. Detta 
kunde uttryckas genom glädje eller empati. Resultaten visade också att kompetens kring olika 
sexuella identiteter saknades. Däremot fanns en vilja att inhämta mer kunskap kring ämnet 
(21-31).  
 
Sjukvården som organisation var dålig på att undervisa sin personal kring frågor rörande 
homosexualitet. Främst var det lesbiska kvinnors hälsosituation och attityder gentemot dessa 
kvinnor som osynliggjordes och glömdes bort. HIV-frågan har lyft fram de homosexuella 
männen inom sjukvården och därför var inte deras hälsosituation ett lika osynligt område 
(24).   
 
De negativa attityder som fanns hos sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, 
sjuksköterskestudenter samt undersköterskestudenter gentemot icke heterosexuella patienter 
var homofobi, rädsla och osynliggörande (21-26, 28-32).  Homofobiska attityder upptäcktes 
då en tredjedel av sjuksköterskorna och undersköterskorna skulle avstå från att vårda 
homosexuella patienter om möjligheten fanns. Det visades även att sjuksköterskor och 
undersköterskor med en annan kulturell bakgrund än svensk oftare hade homofobiska känslor 
än de med svensk kulturell bakgrund (23, 25). Om vårdpersonalen hade en vän eller en 
familjemedlem som var homosexuell sänktes graden av homofobi (26).  
 
Röndahl (23, 25) påvisade att sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter hade en 
mer positiv inställning till homosexuella patienter än sjuksköterskor och undersköterskor. 
Betydligt färre studenter än vårdpersonal skulle avstå från att vårda en homosexuell patient 
om möjligheten fanns. Sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter som inte hade en 
svensk kulturell bakgrund hade mer homofobiska känslor än de andra studenterna. Genus hos 
sjuksköterskor, undersköterskor, sjuksköterskestudenter eller undersköterskestudenter 
påverkade inte graden av homofobi då både män och kvinnor visade liknande känslor.  
Hälften av alla sjuksköterskor och undersköterskor samt hälften av alla vårdstudenter delade 
uppfattningen om att homosexualitet var ett medfött fenomen. En annan uppfattning som 
förekom var att homosexualitet var en trend i dagens samhälle. 
 
Den låga graden av homofobi som fanns hos vårdstudenterna motsägs i en annan studie utförd 
av Eliason. Resultatet i denna visade att vårdstudenterna hade negativa attityder gentemot 
homosexuella och bisexuella människor. Om det fanns negativa attityder gentemot etniska 
minoriteter fanns det även negativa attityder gentemot sexuella minoriteter. Av 
vårdstudenterna höll vissa med om påståendet:  
– Jag avskyr lesbiska, bögar och homosexuella personer och jag tycker att deras livsstil borde 
straffas. 
Lika många höll med om att:  
– Jag tycker lesbiska, bögar och bisexuella människor är äckliga och inte förtjänar några 
rättigheter.  
Många av vårdstudenterna hade religiösa skäl till sina attityder. Ungefär hälften svarade:  
– Homosexuell eller bisexuell livsstil går emot min religiösa tro (30).  
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Detta går emot resultatet i Douglas m.fl. undersökning som visade att religion inte spelade en 
signifikant roll i graden av homofobi (26). 
 
Forskning som gjorts kring vårdpersonals attityder gentemot icke heterosexuella patienter 
berörde ofta homosexuella män och HIV-problematiken. Röndahl (22) samt Stewart (27) 
synliggjorde att majoriteten av sjuksköterskor, undersköterskor, sjuksköterskestudenter samt 
undersköterskestudenter visade empatiska känslor i mötet med homosexuella patienter som 
var HIV-smittade. Douglas m.fl. (26) visade däremot höga siffror på väldigt negativa attityder 
gentemot HIV-smittade patienter. Nästan tio procent av sjuksköterskorna och läkarna höll 
med om påståendet: 
– Homosexuella människor som är HIV-smittade förtjänar att vara det.  
Röndahl (22) visade att undersköterskestudenter påvisade mindre positiva attityder gentemot 
HIV-smittade homosexuella patienter än sjuksköterskor, undersköterskor och 
sjuksköterskestudenter. 
En undersköterskestudent uttryckte sig:  
”Jag har ingenting emot vanliga HIV-smittade patienter men jag är emot homosexuella HIV-
smittade patienter. Varför kastrerar man de inte så att de inte kan smitta ordentliga 
människor? Men jobbet har inget med mina personliga åsikter att göra” (22 s 459). 
 
Ibland var det svårt att veta om en patient bröt mot heteronormativiteten eller inte. 
Westerståhl m.fl. (28) påvisade i sin forskning att läkare sällan var medvetna om att de hade 
lesbiska patienter. Ingen av de tillfrågade läkarna hade direkt frågat en patient om sexuell 
identitet och läkarna upplevde det som att lesbiska patienter sällan ville komma ut. 
Majoriteten av läkarna ansåg det inte vara relevant att veta om en patient var homosexuell 
eller inte. Deras kunskap kring lesbiska hälsofrågor var också begränsad. Mindre än hälften av 
de kvinnliga läkarna var medvetna om att ha haft lesbiska patienter medan mindre än en tredje 
del av de manliga läkarna var medvetna. Hälften av de kvinnliga läkarna visste någonting om 
levnadsvillkoren för lesbiska kvinnor medan mindre än en tredje del av männen visste något. 
Endast ett fåtal av de kvinnliga respektive de manliga läkarna hade kunskap kring hälsofrågor 
rörande lesbiska kvinnor. Hälften av alla läkarna ville lära sig mer om lesbiskt liv och hälsa.  
 
Sjuksköterskor, läkare och undersköterskor uttryckte en rädsla för att göra fel i mötet med 
icke heterosexuella patienter. En upplevelse av att det var svårt att inte förutsätta 
heterosexualitet och ställa öppna frågor fanns hos vårdpersonalen (25, 29). En läkare hade 
upplevt sig göra fel då denna hade gått fram till en gravid kvinna som var ledsen och en annan 
kvinna som tröstade henne och frågat om hon var syster till den gravida kvinnan. Hon var i 
själva verket partner. Läkaren blev chockad då han inte förknippade gravida kvinnor som 
lesbiska (29). En annan läkare kände en stark rädsla att även förödmjuka heterosexuella 
patienter. Läkaren sa: 
”Nej jag skulle aldrig fråga en heterosexuell patient om han levde med en kvinna eller man, 
en ung kille skulle kanske bli upprörd och tro att något var fel på honom” (29 s 207).  

 

Icke heterosexuella patienters erfarenheter av bemötande inom 

vården  
 
Icke heterosexuella patienter upplevde sig inte diskriminerade av bemötandet inom vården. 
Dock hade många patienter negativa minnen, erfarenheter och upplevelser av vården (21, 25, 
31-32). Detta samt en rädsla för att bli särbehandlad kunde bidra till att homosexuella 
patienter undvek kontakt med sjukvården (21, 31-33). Kvinnor i samkönade relationer 
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kontaktade sjukvården mer sällan än kvinnor som levde i olikkönade relationer. Män som 
levde i samkönade relationer uppsökte oftare sjukvården än män som levde i olikkönade 
relationer. Äldre homosexuella män uppsökte vården mer sällan än yngre homosexuella män 
(31, 33). 
 
Flertalet studier synliggjorde att icke heterosexuella patienter hade erfarenheter av homofobi 
inom vården (21, 25, 31-32). Sinding m.fl. (21) visade exempel på detta då lesbiska kvinnor 
nekades den vård som erbjöds till den övriga befolkningen.  
Ett exempel på en homofobisk handling var en läkares uttalande till en lesbisk cancersjuk 
patient som frågade efter mer smärtstillande: 
”Du är ju flata så du borde tåla lite smärta” (21 s 176).  
Ett annat exempel på homofobi utifrån samma studie var då sjuksköterskor och läkare som 
skulle undersöka de lesbiska kvinnornas bröst i samband med bröstcancer var så pass 
obekväma att de knappt vågade ta på brösten. Det påvisades också att lesbiska kvinnors 
identitet och sociala sammanhang ignorerades eller avfärdades. Exempel på detta var när en 
kvinna skulle operera bort sina bröst och blev bemött som att brösten inte borde vara viktiga 
för henne på grund av hennes homosexualitet. Kvinnan ställde in sitt nästa möte med läkaren 
och sa: 
”Om jag är tvungen att kämpa så pass mycket psykiskt så dör jag heller fysiskt”(21 s 178).  
Kvinnorna upplevde också bristfällig psykosocial stöttning när de i stödgrupper för kvinnor 
som drabbas av cancer blev utsatta för homofobi. Detta kunde upplevas som svårare än att 
vara utan en stödgrupp. 
 
Icke heterosexuella patienter tvingades ofta ta ställning till om de ville komma ut eller inte i 
mötet med vården. Det förekom att homosexuella patienter hittade strategier för att försäkra 
sig om ett bra bemötande. Vissa upplevde det positivt att komma ut på en gång medan andra 
upplevde det som en bättre strategi att dölja sin sexuella identitet och inte komma ut alls (21). 
Westerståhl m.fl. (28) visade att om lesbiska kvinnor kom ut i vårdsituationer var det oftast de 
själva som berättade om sin sexuella identitet. 
Homosexuella män ville sällan komma ut i vårdssammanhang. De var ofta rädda för att 
läkarna skulle vilja bota homosexualiteten snarare än ångesten eller stressen som kom utav att 
leva som homosexuell i ett heteronormativt samhälle (32).  
 
Samtliga studier visade tecken på att hälso- och sjukvården präglades av heteronormativitet 
och att den kommunicerades på olika sätt (21-33). En informant uttryckte sig enligt följande:  
“Dom tar för givet att jag är heterosexuell ända tills jag säger att jag inte är det, då stannar allt 
upp. Det är typiskt för hälso- och sjukvårdssystemet, det är ett väldigt konservativt sätt att se 
på det tycker jag” (25 s.38). 
Negativa upplevelser av hälso- och sjukvården hos icke heterosexuella människor kunde vara 
orsakade av en frånvaro av öppen och direkt kommunikation. Språkvalet som sjuksköterskor 
använde sig utav i till exempel ankomstsamtal kunde lätt bidra till missförstånd. De icke 
heterosexuella ansåg att personalen borde reflektera över hur omvårdnad kunde göras mindre 
konservativ (25). 
Väntrummen på sjukhus och andra offentliga utrymmen upplevdes som heteronormativa. 
Broschyrer och annat informationsmaterial riktade sig till heterosexuella människor. Även 
olika formulär som skulle fyllas i av patienterna var begränsade till heterosexuella människor 
och deras levnadssätt. Om det skulle finnas litteratur som vände sig till icke heterosexuella i 
väntrummet skulle det kännas lugnare och öppnare ansåg vissa av de icke heterosexuella 
patienterna (25, 31).  
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Att bli bemött på samma sätt som heterosexuella patienter var något som ofta var 
eftersträvansvärt hos icke heterosexuella patienter. Då lesbiska patienter upplevde ett bra 
bemötande gentemot sig själva eller sina partners kände de sig tacksamma för likvärdig vård 
(21). Homosexuella människor upplevde ett sämre bemötande av sjuksköterskor och 
undersköterskor om de var partner till en patient än om de själva var patient. Om 
homosexuella patienter kände att sjuksköterskor och undersköterskor var rädda för att göra fel 
resulterade det ofta i en osäkerhet för patienten (25). 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Föreliggande litteraturstudie grundar sig på 12 vetenskapliga artiklar (21-24, 26-33) samt en 
avhandling (25). Artiklarna har framtagits genom de elektroniska databaserna CINAHL samt 
PubMed. Många av artiklarna återfanns i båda databaserna och detta tolkas på så sätt att de 
artiklar som var relevanta för denna studie har hittats. Ytterligare databaser hade kunnat 
användas men det är inte säkert att fler relevanta artiklar hade hittats då ämnesvalet visade sig 
vara ett begränsat område med få utförda studier. Flertalet kombinationer och sökord har 
använts vid datainsamlingen utan att nya relevanta artiklar kommit upp. Detta utesluter inte 
möjligheten att andra sökord, kombinationer eller sökning i andra elektroniska databaser hade 
resulterat i fler artiklar relevanta till studiens syfte.  
 
Det valda ämnesområdet visade sig vara ett relativt outforskat område där få vetenskapliga 
artiklar relevanta till studiens syfte kunde hittas i de elektroniska databaserna. Att utföra en 
litteraturstudie där det fanns begränsat med tidigare vetenskapliga studier hade sina nackdelar. 
Artiklarnas validitet hade höjts om det funnits fler studier som påvisade samma eller liknande 
resultat. Det fanns dock en fördel med att studera ett smalt ämnesområde då det underlättade 
datainsamlingen. Studier relevanta till syftet, om än få, kunde lätt hittas.  
 
Det smala ämnesområdet och bristen på tidigare utförda studier resulterade i att perspektivet 
breddades från sjuksköterskans attityder gentemot människor som bryter mot 
heteronormativiteten till att belysa vårdpersonals/vårdstudenters attityder. Hade det funnits 
fler utförda studier ur enbart sjuksköterskans perspektiv hade detta varit att föredra. Det är 
däremot relevant för sjuksköterskan att synliggöra rådande attityder hos såväl sjuksköterskan 
själv, undersköterskan samt läkaren för att få en helhetsbild av bemötandet av icke 
heterosexuella människor inom vården. Att vårdstudenters attityder också synliggjordes var 
relevant på så sätt att dessa också bemöter patienter som bryter mot heteronormativiteten 
under utbildningen samt att de i framtida yrken kommer att bemöta dessa.  
 
Några av artiklarna och även den använda avhandlingen var skrivna av samma författare (22-
23, 25, 28-29). Detta anses vara positivt då dessa på så sätt är insatta och kunniga inom 
ämnesområdet. Avhandlingen (25) grundade sig på fyra artiklar varav två (22-23) också 
hittades vid datasökningen i de elektroniska databaserna. Detta anses också vara positivt då de 
kompletterande artiklarna gav en vidare förståelse utav avhandlingen. En nackdel av att 
använda sig utav studier gjorda av samma författare kan vara om studiernas resultat blivit 
påverkade av författarens egna åsikter.  
 
Avgränsning i tid och resurser resulterade i att föreliggande studie bygger på endast 12 
artiklar och en avhandling. På grund av denna avgränsning belyser ingen artikel 
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transpersonernas perspektiv. Varken vårdpersonals eller vårdstudenters attityder gentemot 
denna icke heteronormativa grupp eller transpersonernas egna erfarenheter av bemötande 
inom vården synliggörs. Från början fanns en förhoppning om att inkludera detta perspektiv 
då problematiken för transpersonerna som bryter mot heteronormativiteten på många sätt är 
liknande homosexuella och bisexuella personer.  
 
Trots det relativt låga antalet vetenskapliga artiklar är denna litteraturstudies resultat och 
slutsats av relevans då de inkluderande artiklarnas vetenskapliga kvalitet kritiskt granskats 
utifrån Willman m.fl. granskningsprotokoll (20) och endast de artiklar som uppnådde bra 
eller medel kvalitet har använts. 
 
Att utgå ifrån frågeställningarna i studiens syfte vid databearbetningen var ett framgångsrikt 
tillvägagångssätt. En tydlig struktur kunde på så sätt lätt uppnås.  
 

Resultatdiskussion 
 

Studierna  

 
Av de totalt 12 artiklar som användes i föreliggande litteraturstudie var sex studier utförda 
med en kvantitativ metod (22-23, 26-27, 30, 33), fem använde sig utav en kvalitativ metod 
(21, 24, 29, 31, 32) och en hade både en kvantitativ och en kvalitativ metod (28). 
Avhandlingen som användes grundade sig på både kvantitativa och kvalitativa studier (25). 
Att inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier i en litteraturstudie anses som positivt 
då det ger variationsfyllda resultat. 
Samtliga artiklar granskades och värderades utifrån Willman m.fl. protokoll för 
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ och kvantitativ metod (20). Nio artiklar 
bedömdes vara av bra kvalitet (21-24, 27-28, 31-33) och tre artiklar bedömdes vara av medel 
kvalitet (26, 29-30). Avhandlingen som användes bedömdes vara av bra kvalitet (25). 
Samtliga artiklar har en västerländsk population som präglas utav heteronormativitet. Detta 
gör att resultaten med fördel går att jämföra samt diskutera kring.  

 
Attityder hos vårdpersonal och vårdstudenter  

 
Studier visade att det fanns både negativa och positiva attityder hos sjuksköterskor, läkare, 
undersköterskor, sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter gentemot icke 
heterosexuella patienter. Positiva attityder var av majoritet. Attityder såsom glädje, empati 
och en vilja av att inhämta mer kunskap inom området hittades. Samtliga av de studier som 
påvisade detta resultat hade en tydligt beskriven metod och ett väl avgränsat problemområde 
(21-31).  Endast en av dessa studier saknade ett redovisat bortfall (27). Validiteten i resultatet 
stärktes då studierna påvisade liknande resultat samt att den vetenskapliga kvaliteten hos alla 
utom tre av dessa studier var bra. 
Att det idag finns positiva attityder gentemot icke heterosexuella människor kan vara en effekt 
av den positiva utveckling som skett i samhället gentemot denna minoritetsgrupp. De studier 
som påvisade positiva attityder var utförda i USA, Kanada samt Sverige. Detta är länder där 
det skett en positiv politisk utveckling rörande HBT-personer. Sverige har politiskt sett 
kommit långt i sin politiska utveckling sedan 1944 då homosexuella handlingar 
avkriminaliserades (10). Att samhället börjar acceptera andra sexuella identiteter än 
heterosexualitet är viktigt för hälso- och sjukvården. Bemötandet av dessa patienter blir 
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således bättre då organisationen och den enskilda vårdpersonalen blir påverkade av samhällets 
rådande normer och värderingar (15).    
 
De negativa attityderna som fanns hos sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, 
sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter gentemot icke heterosexuella patienter 
var homofobi, rädsla och osynliggörande (21-26, 28-32). Även detta resultats validitet stärks 
utav studiernas vetenskapliga kvalitet, studiernas tydligt beskrivna metod samt avgränsade 
problemområde. Då hälsosituationen hos HBT-personer i Sverige visade sig vara sämre än 
hos den heterosexuella befolkningen (6) är det relevant att synliggöra de negativa attityderna 
hos vårdpersonal och vårdstuderande gentemot icke heterosexuella patienter. De negativa 
attityderna som fanns går att härleda till samhällets heteronormativitet (1, 7-9, 11). Studierna 
som påvisade de negativa attityderna var utförda i västerländska länder (21-26, 28-32). Dessa 
länder, Kanada, England, Sverige, Skottland och USA, har en rådande heterosexuell norm 
som resulterar i att icke heterosexuella identiteter blir främmande, skrämmande och 
avvikande (1, 7-9, 11).  
 
Homofobi är ett resultat av heteronormativiteten och enligt HomO strider homofobiska 
förhållningssätt mot principen om alla människors lika värde (13). Då det i Hälso- och 
sjukvårdslagen står att vård ska ges med respekt för alla människors lika värde strider 
homofobiska förhållningssätt hos vårdpersonal och vårdstudenter emot denna lag (3). Sinding 
m.fl. (21) påvisade i sin studie att läkare och sjuksköterskor inte erbjöd homosexuella 
patienter samma vård som de erbjöd den heterosexuella befolkningen. Detta strider emot både 
Hälso- och sjukvårdslagen (3) samt Diskrimineringslagen (4).  
 
Sjuksköterskor och undersköterskor hade olika åsikter om fenomenet homosexualitet. Vissa 
ansåg att homosexualitet var medfött medan andra ansåg det vara en trend i dagens samhälle 
(23, 25). Det kan anses att teorier som belyser att sexualitet som ett historiskt och kulturellt 
fenomen (7-9, 11) leder till en öppnare och vidare förståelse kring sexualitet. Att förklara 
homosexualitet som en trend i samhället innebär att homosexualitet bekräftas som om det 
vore något avvikande. Desto mindre negativa sanktioner icke heterosexuella personer ges av 
samhället desto lättare blir det att komma ut. Det blir lättare att våga ifrågasätta 
heterosexualiteten som det självklara och naturliga.  
 
Läkare visade sig ha bristande kunskap rörande lesbiska kvinnors hälsofrågor (28) och 
sjukvården som organisation var dålig på att utbilda sin personal i frågor rörande sexualitet 
(24). Detta och det faktum att många sjuksköterskeutbildningar i Sverige saknar kurser som 
rör sexualitet (1) tyder på att mer kunskap rörande ämnet behövs för att kunna bemöta icke 
heterosexuella patienter på ett etisk och bekräftande sätt. Att reflektera över bemötande och 
etik är av vikt för sjuksköterskan. Som tidigare klargjorts är bemötande en konkret form av 
etik och etik är en förutsättning för ett professionellt förhållningssätt som sjuksköterska (18). 
Kunskap kring homosexualitet och bisexualitet kan leda till en ökad förståelse för det 
skrämmande och avvikande. Detta resonemang stärks utav resultatet i Douglas m.fl. studie 
som visade att graden av homofobi sänktes om homosexualitet inte var främmande för 
vårdpersonalen (26). Eliason (30) visade att om vårdstudenter hade negativa attityder 
gentemot etniska minoriteter hade de även negativa attityder gentemot sexuella minoriteter. 
Detta är också ett exempel på att bristande kunskap kring det som anses som främmande och 
annorlunda genererar fördomar och negativa attityder.  
 
Läkare ansåg det inte vara relevant att veta om en patient var homosexuell eller inte (28). På 
vissa sätt kanske det är så, sjukdomsdiagnoser påverkas i de flesta fall inte av patientens 
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sexualitet. Det är däremot relevant i många hänseenden att identifiera en patients sociala 
kontext då denna kan påverka till exempel hemförhållanden. Hemförhållanden som i sin tur 
kan påverka eftervården för en patient. Det kan vara relevant att kartlägga om patienten har 
någon anhörig eller närstående. I dessa fall måste vårdpersonal vara öppen för att patienten 
kan ha en annan sexualitet än heterosexualitet. Speciellt känsligt kan det vara för patienter 
som tillhör den äldre generationen. En äldre patients väninna kan vara hennes livskamrat. Den 
äldre generationen har på grund av samhället (10) varit tvungen att vara mer eller mindre 
hemlig med sin homosexualitet under en längre tid och behöver kanske extra stöd.  
 
Den låga graden av homofobi som Röndahl (23, 25) fann hos vårdstudenter och som motsägs 
utav Eliason (30) kan förklaras med att Röndahls studie är mer aktuell då den genomfördes 
2005 jämfört med den andra studien som genomfördes 1998. Den positiva 
samhällsutvecklingen gentemot HBT-personer som tidigare nämnts kan vara av relevans för 
de olika resultaten (10). Det faktum att studierna är utförda i olika länder, Sverige respektive 
USA, kan också vara bidragande till skiljaktigheten.  
 
Homofobiska attityder kunde i vissa fall härledas till religiösa åsikter (30) och i vissa fall inte 
(26). Denna åtskillnad kan bero på att den ena studien utfördes 1985 då HIV var nytt och 
främmande och kopplades ihop med homosexuella män. Detta resulterade i en stark 
homofobisk hållning i USA, där studien är utförd, oberoende av religion eller annan 
livsåskådning (26). Homofobiska åsikter relaterat till HIV problematiken fanns även i Sverige 
och påvisades utav Röndahl. Framförallt var det undersköterskestudenter som hade 
homofobiska attityder gentemot homosexuella HIV-smittade patienter (22, 25). Detta kan 
förklaras med att undersköterskestudenterna var den grupp i Röndahls urval som hade minst 
erfarenhet av att vårda dessa patienter. Återigen kan resultatet kopplas till det som tidigare 
redovisades, det som är främmande och annorlunda genererar fördomar och negativa attityder. 
Undersköterskestudenterna påvisade också lägst ålder i Röndahls urval. Medelåldern var 
yngre än 20 år. I denna ålder var studenterna själva i processen av att identifiera sin egen 
sexualitet varav homosexualitet kan upplevas som skrämmande. 
 
HIV-problematiken har medfört att homosexuella män och attityderna gentemot dessa har 
synliggjorts inom vården (24). Westerståhl (28) m.fl. påvisar att homosexuella kvinnor och 
deras hälsofrågor var ett osynligt område för läkare. Detta kan försämra hälsosituationen för 
de lesbiska kvinnorna. Det är av relevans att synliggöra dessa kvinnor och utbilda 
vårdpersonal om lesbisk identitet och hälsa (21, 24). Sjuksköterskors och läkares rädsla för att 
göra fel i mötet med icke heterosexuella patienter (25, 29) skulle kunna minskas om mer 
relevant kunskap rörande icke heterosexuella personer förvärvades av personalen. Att lära sig 
ställa öppna och neutrala frågor skulle underlätta bemötandet både för heterosexuella och 
homosexuella patienter. Den läkare som sa: 
”Nej jag skulle aldrig fråga en (heterosexuell) patient om han levde med en kvinna eller man, 
en ung kille skulle kanske bli upprörd och tro att något var fel på honom” (29 s 207). 
Skulle istället kunna fråga: 
- Har du en partner?  
Frågan blir på så sätt neutral och öppen. Patienten styr svaret och icke heterosexuella patienter 
skulle inte känna att heterosexualiteten togs förgiven. Det skulle bli lättare för patienten att 
komma ut. Bemötandet skulle förmodligen uppfattas som gott samt att det skulle värna om 
individens värdighet. Detta skulle höja vårdkvaliteten (18).  
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Icke heterosexuella patienters erfarenheter av bemötande inom vården  
 
Resultatet i föreliggande studie visade att icke heterosexuella patienter inte upplevde sig 
diskriminerade av bemötandet inom vården. Däremot fanns det negativa attityder hos 
vårdpersonal och vårdstudenter gentemot icke heterosexuella patienter (21-26, 28-32). De 
negativa attityderna kunde resultera i att de icke heterosexuella patienterna hade dåliga 
minnen, erfarenheter och upplevelser av bemötande inom vården (21, 25, 31-32). De studier 
som synliggjorde detta hade alla haft en kvalitativ forskningsmetod. Detta anses stärka 
resultatets validitet då kvalitativa forskningsmetoder ger kunskap om mänskliga upplevelser 
eller erfarenheter (20). Alla studier (21-33) synliggjorde att vården präglades av 
heteronormativa förhållningssätt och detta bekräftar tidigare teorier (16, 17). Trots detta kan 
inte de negativa erfarenheterna generaliseras till erfarenheter hos alla patienter som bryter mot 
heteronormativiteten. Det är dock relevant att synliggöra dessa patienter och låta deras röster 
bli hörda. 
 
Resultatet visade att icke heterosexuella patienter hade erfarenheter av homofobi inom vården 
(21, 25, 31-32). Ett tydligt exempel på hur heteronormativa förhållningssätt kan yttra sig och 
resultera i homofobi var läkarens uttalande till sin patient:  
”Du är ju flata så du borde tåla lite smärta” (21 s 176).  
I detta uttalande förutsätter läkaren att den lesbiska kvinnan ska tåla mer smärta än andra 
kvinnor. Detta går att härleda till genusordningar. Tydliga genusordningar är enligt Butler 
(11) en förutsättning för heteronormativiteten. Män ska vara maskulina och kvinnor feminina. 
Män ska tåla mer än kvinnor. Tanken om att lesbiska kvinnor inte är riktiga kvinnor utan mer 
maskulina skulle kunna leda till att läkaren anser att kvinnan ifråga ska tåla mer smärta på 
grund av hennes sexualitet.  
 
Ett annat tydligt exempel på homofobi var när läkare och sjuksköterskor kände sig obekväma 
med att undersöka en lesbisk kvinna med bröstcancer. De vågade knappt ta på kvinnans bröst, 
något som tillhörde rutinundersökningen (21). Detta beteende och bemötande är förkastligt 
och strider emot Hälso- och sjukvårdslagen (3). Hälsan hos kvinnan som utsattes för detta 
blev satt i fara då hon ställde in sitt nästa läkarbesök. Homofobi inom vården kan alltså vara 
farligt för hälsan. 
 
Det är anmärkningsvärt att icke heterosexuella patienter inte upplevde sig diskriminerade utav 
vårdens bemötande. Det fanns dåliga erfarenheter som ofta var förknippade med homofobi 
(21, 25, 31-32). Kanske är patienterna inte medvetna att det homofobiska bemötandet de var 
utsatta för går under begreppet diskriminering (4). Kanske är det ett resultat av att patienterna 
bär på internaliserad homofobi (13). Patienterna anser kanske själva att de är avvikare och att 
det inte är konstigt att de blir sämre behandlande. För kvinnan med bröstcancer i exemplet 
ovan rör det sig om direkt diskriminering (4). Hon blev behandlad sämre än vad hon skulle ha 
blivit om hon varit heterosexuell.  
 
Icke heterosexuella patienter hade olika erfarenheter av att komma ut i vårdsammanhang. 
Vissa ansåg att de blev bättre bemötta utav vårdpersonal om de kom ut på en gång medan 
vissa ansåg att det var bättre att dölja sin sexuella identitet och inte komma ut alls (21). Att 
behöva ta till olika strategier för att försäkra ett bra bemötande utav vårdpersonal är något 
som heterosexuella patienter inte behöver göra i samma utsträckning och framför allt inte i 
frågan om att dölja sin sexuella identitet. Heterosexuella patienter behöver inte ta ställning om 
de vill komma ut eller inte. Detta exemplifierar hur heteronormativiteten påverkar vården.  
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Heteronormativiteten kommunicerades på många olika sätt (21-33). Heterosexualiteten togs 
för given i ankomstsamtal av sjuksköterskor (25) och den synliggjordes i tillexempel 
väntrummen på sjukhus (25, 31). Detta kan vara bidragande till att kommunikationen mellan 
vårdpersonal och icke heterosexuella patienter blev lidande (25). Då sjuksköterskans etik och 
bemötande är beroende av kommunikation (18) är det relevant för sjuksköterskor att försöka 
ha en öppen och neutral kommunikation. Detta skulle kunna bidra till ett bra bemötande. 
 
Att bli bemött på samma sätt som heterosexuella patienter var något som ofta var 
eftersträvansvärt hos icke heterosexuella patienter (21). Detta kan bero på att heterosexuella 
patienter blir bekräftade via sin sexualitet. Heteronormativiteten säger att heterosexualiteten är 
det rätta (1, 7-9, 11). Alltså bekräftar heteronormativiteten och dess förhållningssätt 
heterosexuella människor. Ett bra och bekräftande bemötande borde alla patienter erfara av 
vården, heterosexuell eller inte.  
 
ICN: s etiska kod (19) ska vägleda sjuksköterskor att handla överrensstämmande med sociala 
värderingar. Koderna säger att omvårdnad ska ges utan hänsyn till ålder, ras, kön, sociala 
status, kultur, politisk åsikt, sjukdom, trosuppfattning, handikapp, nationalitet eller hudfärg. 
Om sexualitet infördes som kategori i denna lista skulle det kanske leda till att sjuksköterskor 
inte förutsätter att patienter är heterosexuella i samma utsträckning.  
 
Folkhälsoinstitutet (6) påvisade att homosexuella och bisexuella personer oftare kontaktade 
sjukvården än den heterosexuella befolkningsgruppen. Detta motsägs i Heck m.fl. studie som 
påvisade att sjukvården i USA inte var särskilt tillgänglig för homosexuella personer. Det var 
endast de yngre homosexuella männen som kontaktade sjukvården oftare än de heterosexuella 
männen (33). Båda studierna grundar sig på nationella folkhälsorapporter. Det skiljaktiga 
resultatet kan förklaras på så sätt att studierna utfördes i olika länder. Sverige är kanske ett 
land med ett mer lättillgängligt sjukvårdssystem än USA. Att just de homosexuella männen i 
Heck m.fl. studie var de som ofta kontaktade sjukvården (33) kan härledas till att yngre 
homosexuella män ofta går och testar sig om de är HIV-positiva. HIV-preventivt arbete riktar 
sig i stor utsträckning till yngre homosexuella män (34). 
 

Konklusion 
 
I föreliggande litteraturstudie framkommer det att vårdpersonal och vårdstudenter hade både 
positiva och negativa attityder gentemot icke heterosexuella patienter. Majoriteten hade 
positiva attityder. De positiva attityder som hittades var: glädje, empati samt en vilja att 
inhämta mer kunskap kring sexuell identitet. De negativa attityder som hittades var: 
homofobi, rädsla och osynliggörande. För sjuksköterskan är det relevant att belysa de 
negativa attityderna och härleda dessa till heteronormativa förhållningssätt inom vården. Detta 
för att vidare synliggöra hur de påverkar bemötandet av icke heterosexuella patienter. 
 
Negativa attityder och heteronormativa förhållningssätt inom vården resulterade i dåliga 
minnen, erfarenheter och upplevelser hos icke heterosexuella patienter. Patienterna upplevde 
problematik kring homofobi, att komma ut eller inte samt bristfällig och heteronormativ 
kommunikation. Då HBT-personer har sämre hälsa än den heterosexuella befolkningsgruppen 
i Sverige är det betydelsefullt för sjukvården att uppmärksamma denna problematik och 
bemöta denna grupp på ett bekräftande och etiskt korrekt sätt.  
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Implikation 

 
Sjukvårdens samtliga personalkategorier som kommer i kontakt med patienter bör få aktuell 
utbildning angående heteronormativitet och sexuell identitet. Denna studie visar att 
vårdpersonal vill inhämta mer kunskap kring ämnet. Om kurser som belyser sexuell identitet 
skulle införas på vårdutbildningar samt på arbetsplatser skulle negativa attityder gentemot 
icke heterosexuella människor minskas. Vårdpersonal behöver bli medveten om att 
heteronormativiteten påverkar sättet att kommunicera. Att lära sig kommunicera mer neutralt 
och inte förutsätta heterosexualitet skulle bidra till ett bra bemötande gentemot icke 
heterosexuella patienter. Vårdpersonal skulle kunna underlätta för en person att komma ut 
genom att ställa öppna och inkluderande frågor.  
 
Det fanns ett begränsat antal med vetenskapliga studier rörande heteronormativitet och 
omvårdnad. Detta implicerar till att vidare forskning inom området behövs. Speciellt 
intressant vore det att se studier som enbart fokuserar på sjuksköterskans arbete och hur det 
präglas av heteronormativitet.  
 
Konklusion och implikation sammanfattas i bilaga 2. 
 

 
 


