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Abstrakt 
 

 

 

Bakgrund  Hbt-personer har en högre prevalens för vissa somatiska sjukdomar jämfört 

med hetero- och cispersoner. Psykisk ohälsa förekommer också i större 

utsträckning. Personer som följer normen har ofta högre status politiskt, 

ekonomiskt och socialt, vilket gör hbt-personer till en utsatt grupp i samhället. 
 

 

Syfte  Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenhet av normer kring kön 

och sexualitet i vård och utbildning. 
 

 

Metod  Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem sjuksköterskestudenter 

i termin fem på Örebro universitet. Ett bekvämlighetsurval användes vid 

urvalet. En innehållsanalys genomfördes, vilket resulterade i tre kategorier. 
 

 

Resultat  Sjuksköterskestudenterna beskrev att de i normavvikande situationer 

reagerade annorlunda jämfört med situationer som faller inom normens ramar. 

Sjuksköterskestudenterna beskrev jämlik vård och personcentrerad omvårdnad 

som en viktig del i omvårdnaden av hbt-personer. Sjuksköterskeutbildningen 

beskrevs som heteronormativ av sjuksköterskestudenter och det önskades mer 

kunskap om hbt-personer. 
 

 

Slutsats  Sjuksköterskestudenterna var angelägna om att ha ett gott bemötande oavsett 

patienters sexuella läggning eller könstillhörighet. Utbildningen beskrevs som 

heteronormativ men genom att använda hbt-personer som exempel i 

undervisningen kan det leda till en normalisering enligt informanterna. En 

normalisering kan minska reaktionerna i normavvikande situationer. 

Sjuksköterskor bör ha en kunskap om heteronormativitet och hbt för att kunna 

uppnå en god och personcentrerad omvårdnad till hbt-personer. 
 

 

Nyckelord Hbt, hbt-personer, heteronormativitet, könsneutralt språk, 

omvårdnadsvetenskap, sjuksköterskestudenter 
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Definitioner och förklaringar 

Definitioner är hämtade från RFSLs begreppsordlista (RFSL, 2015) 

Bisexuell - En person som kan attraheras och/eller bli kär i någon oavsett kön.  

Cisperson - Identifierar sig med det kön hen blev tilldelad vid födseln  

Hbtq - Är det vedertagna samlingsbegreppet i Sverige som beskriver homo-, bisexuella, 

transpersoner samt queer. Enligt RFSL (2015) beskrivs queer som ett normavvikande 

könsuttryck men även som en normkritisk syn på omvärlden, vilket gör begreppet 

svårdefinierat. 

Heteronormativitet - De normer som finns och påverkar samhällets uppfattning av kön 

och sexualitet benämns som heteronormativitet. Normen är att det finns två kön, man och 

kvinna som är de binära könen samt att män och kvinnor lever i tvåsamhet, med en partner av 

motsatt kön. Homo- och bisexuella, transpersoner eller andra normbrytande uttryck eller 

sexualiteter kan ge negativa konsekvenser i det vardagliga livet. Personer som följer normen 

har ofta fördelar ekonomiskt, politiskt och socialt. 

Homosexuell - En person som kan attraheras och/eller bli kär i någon av samma kön.  

Ickebinär - Innebär olika för olika individer, bland annat att personen inte känner sig som de 

binära könen, känner sig som båda könen eller inget kön alls. En del ickebinära personer vill 

göra könsbekräftande kirurgi och hormonbehandling medan andra inte vill det. Ickebinär 

används ibland som ett paraplybegrepp för andra könsidentiteter som exempelvis: 

genderqueer och intergender som inte heller följer tvåkönsnormen. 

Intergender - Beskrivs som ett könsalternativ där personen känner sig bortom de 

binära könen. Ickebinär och genderqueer kan användas som synonym. 

Könsdysfori - Beskrivs som en ständig obehagskänsla av att vara tilldelad fel kön och kan 

bidra till stort psykiskt lidande. För att lindra psykiskt lidande kan de få tillgång till 

könsbekräftande vård. 

Transperson - Trans är ingen sexualitet, utan en beskrivning på könsidentitet eller 

könsuttryck som ej följer det juridiska könet som tilldelats vid födseln. Könsidentitet är det 

kön en person känner sig som exempelvis, kvinna, man, ickebinär och intergender. 

Transsexuell - en medicinsk diagnos som används till personer som vill ändra sitt juridiska 

kön och göra könsbekräftande kirurgi. Det innefattar även hjälp med röstträning, 

hormonbehandling, underlivskirurgi samt tillgång till hjälpmedel. Diagnosen är frivillig och 

kan endast sättas på personer som vill det. 

Tvåsamhetsnormen - Beskriver hur samhället är uppbyggt på att människor lever i 

tvåsamhet, två personer av motsatt kön och med antagna reproduktiva förmågor, bildar en 

kärnfamilj. 
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1. Bakgrund 

Hbtq-personer ska ha lika förutsättningar som heterosexuella och cispersoner att åstadkomma 

god hälsa, vilket var ambitionen i en strategi som introducerades 2014 av Sveriges regering, 

för att uppnå lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck. Regeringen utsåg Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som strategiska 

myndigheter för att skapa en mer jämlik social omsorg (Regeringskansliet, 2014). 

 

1.1 Historia 

Tidigare ansågs homosexualitet vara emot naturen, samt en samhällsfara och var straffbart 

med upp till två års straffarbete i Sverige. Näst intill alla som blev dömda var män, endast 

någon enstaka kvinna blev dömd för homosexualitet. Kvinnlig homosexualitet ansågs inte 

heller handla om drift på samma sätt som manlig homosexualitet. Läkare tyckte att 

homosexualitet istället för straff borde behandlas på sinnessjukhus (SOU, 1941:3, SOU, 

1941:32). Straffet försvann inte förrän 1944, då istället homosexualitet blev en sjukdom som 

beskrivits som mental rubbning och anomali. I 35 år ansågs homosexualitet vara en sjukdom 

och 1979 togs det bort som sjukdom i Socialstyrelsens register (RFSU, 2010). 

 

Fram till år 2013 var det lag på att tvångssterilisera personer som ville genomgå en 

könskorrigering. Efter lagen tagits bort till nutid söker människor det berör skadestånd från 

Sveriges regering som ersätter diskrimineringen som tvångssteriliseringen inneburit (RFSU, 

2016). 
 

 

1.2 Heteronormativitet och hbt-personer inom vård och omsorg 

Som vårdpersonal är det viktigt att ha en medvetenhet av heteronormativitet för att kunna ge 

god vård (Morrison & Dinkel, 2012). Heteronormativitet och genus är begrepp som till viss 

del liknar varandra. Genus beskriver den sociala delen av könet, hur människor ser på manligt 

och kvinnligt hos de binära könen. Genus syftar till att beskriva skillnader mellan de sociala 

könen, även i relationer med andra människor, sexualitet och etnicitet (Dahlborg-Lyckhage & 

Eriksson, 2014). Det som kommer tas upp i studien kring genus kan härledas till 

heteronormativitet; sexualitet, binära kön, dess konstruktion och betydelse i vård och omsorg, 

samt normavvikelser där heteronormativitet kommer användas som begrepp.  

 

Studien fokuserar på homo-, bisexuella och transpersoner (hbt) då queer (q) inte är lika 

vedertaget inom engelskspråkig litteratur och forskning. Som minoritet har hbt-personer en 

sämre allmän hälsa, jämfört med resten av populationen (Sandfort, Bakker, Schellevis, & 

Vanwesenbeeck, 2006). Bland annat har hbt-kvinnor en högre prevalens för stroke, astma och 

hjärtinfarkt. Kvinnor generellt har en sämre hälsa än män och homo- och bisexuella kvinnor 

har sämre hälsa än heterosexuella kvinnor. Hos homo- och bisexuella män är kärlkramp, 

cancer, rygg och nacksmärtor mer förekommande än hos heterosexuella män. Sömnproblem 

förekommer hos båda könen men är vanligare bland hbt-personer (Fredriksen-Goldsen, Hyun-

Jun, Chengshi, & Bryan, 2017). 
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Homo- och bisexuella personer har blivit utsatta för “Victimization Experience”, som innebär 

bland annat psykisk misshandel, negligering, sexuellt utnyttjande, sexuella trakasserier och 

fysisk misshandel, i större utsträckning jämfört med heterosexuella. (Donahue, Långström, 

Lundström, Lichtenstein, & Forsman, 2017). Även under sin barndom har fler hbt-personer 

blivit utsatta för mobbning och trakasserier. Homo- och bisexuella har även fyra gånger högre 

risk för självmord än heterosexuella, vilket tyder på ett samband mellan diskriminering och 

självmord. Depression, ångest, personlighetsstörning samt alkohol- och substansberoende 

förekom i högre utsträckning hos hbt-personer (Flynn, Johnson, Bolton, & Mojtabai, 2016). I 

en intervjustudie beskrev transpersoner möten i vården som heteronormativa där cis- och 

heteronorm var ständigt förekommande. Det viktiga i ett möte var att vårdpersonalen var 

kompetent och att patienten inte skulle behöva förklara termer och begrepp. Efter specifik 

transvård var det flera som kände sig ensamma och de fick ingen mer hjälp från de specifika 

klinikerna (Lindroth, 2016). Hbt-personer har generellt sämre erfarenheter av vård och 

omsorg, än heterosexuella och cispersoner (Elliott et al., 2015). 

 

1.3 Könsneutralt språk och personcentrerad omvårdnad 

Användandet av könsneutrala ord kan hjälpa till i mötet för att inkludera hbt-personer och 

förbättra kommunikationen. För transpersoner inom vården är det viktigt att få sin 

könsidentitet, pronomen och namn bekräftade av personal, samt att använda överenskomna 

pronomen även om det ej överensstämmer med folkbokföringen. Ett inkluderande språk 

underlättar bemötandet och får personen att känna sig sedd. Vid kroppsundersökningar är det 

viktigt att ta sig tid, då detta kan vara speciellt påfrestande för en person med könsdysfori. Att 

transpersonen mentalt får förbereda sig innan är viktigt, samt att talas vid och bestämma 

eventuella begrepp kring kroppsdelar som får personen att känna sig bekvämare 

(Socialstyrelsen, 2015b). 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska en legitimerad sjuksköterska inneha 

kunskaper om personcentrerad omvårdnad och kunna applicera den i sitt arbete. Vården runt 

personen ska bedrivas utan hierarki med hänsyn till personen och anhöriga. Vården som ges 

ska vara i förstånd med att personen är en människa med egna unika behov, värderingar och 

förväntningar. Omvårdnaden som sjuksköterskan genomför ska bedömas, planeras, 

genomföras och utvärderas tillsammans med personen och vid önskemål även med 

närstående. 

 

Personcentrerad omvårdnad bygger på fyra delar enligt McCormak och McCance (2006) där 

sjuksköterskans förutsättningar, miljön där vården utförs, den personcentrerade processen och 

det förväntade resultatet beskrivs. Förutsättningar som fokuserar på sjuksköterskans 

egenskaper handlar om att vara professionellt kompetent, ha utvecklat mellanmänskliga och 

sociala färdigheter, ha lojalitet med arbetet, kunna visa tydlighet i övertygelser och 

värderingar samt ha god självkännedom. Miljön där vården utförs beskrivs som i allt från 

lokalerna och personalen till vem som tar besluten inom vårdens ramar. Kulturen på 

arbetsplatsen anses vara viktig i en personcentrerad vård. Den personcentrerade processen 

syftar till att genom alla aktiviteter ska sjuksköterskan se hela personen. Sjuksköterskan ska 

få en insikt i personens värderingar och trostillhörighet och att visa sympati och engagemang 
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i personen samt att dela ansvaret på beslut med personen och finnas till för andra besvär. 

Förväntat resultat innebär att personen ska känna sig nöjd med vården och att ha varit 

delaktig i beslut tagna runt sig själv. Det innebär även att personalgruppen kan förändras, att 

ledarskapet flyttas och nya metoder uppmuntras (McCormak & McCane, 2006). 

 

2. Problemformulering 

Hbt-personer är en utsatt grupp som diskrimineras i samhället. De är i högre utsträckning 

utsatta för våldsbrott samt har en högre prevalens för en del sjukdomar. Främst psykisk 

ohälsa med hög risk för självmordsförsök men även vissa somatiska sjukdomar som astma, 

cancer, hjärtinfarkt och stroke. Utsattheten leder till ett ökat behov av kontakt med 

sjukvården. Trots det är sjukvården heteronormativ och hbt-personer har sämre erfarenheter 

av hälso- och sjukvård då de ofta känner sig exkluderade i mötet med vårdpersonal. Ett 

könsneutralt språk kan användas av vårdpersonal för att inkludera hbt-personer och få dem att 

känna sig välkomna och trygga. Det är av stor vikt att vårdpersonal är medvetna om hbt- 

personers situation i samhället men även att de har kompetens kring terminologin runt hbt- 

personer för ett adekvat bemötande. Sjuksköterskeutbildningen sätter grunden för 

sjuksköterskans kompetens och förmåga att bemöta patienter, anhöriga och kollegor på ett 

inkluderande samt tryggt sätt. 

 

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenhet av normer kring kön och sexualitet i 

vård och utbildning. 

 

Frågeställningar: 

Vad har sjuksköterskestudenter för erfarenheter av heteronormativitet inom vård och omsorg? 

Vad har sjuksköterskestudenter för erfarenhet av hbt-personer inom vård och omsorg? 

Vad anser sjuksköterskestudenterna att utbildningen ger för kunskap om heteronormativitet 

samt hbt-personer? 

 

 

4. Metod 

 

4.1 Design 

En kvalitativ deskriptiv design användes med semistrukturerade intervjuer (Kristensson, 

2014). 

 

4.2 Urval 

Bekvämlighetsurval genomfördes inför intervjuerna (Kristensson, 2014). Inklusionskriterier 

var att informanterna skulle gå termin fem på sjuksköterskeprogrammet på Örebro universitet 

och under en begränsad period kunde vara med på en intervju. En muntlig information utgick 

till studenterna i termin fem under en föreläsning, ett informationsbrev skickades ut via 

facebook i klassens stängda grupp och ett anslag lades upp på blackboard, som är skolans 
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informationsplattform. Innan intervjuerna startade sattes ett mål på fem intervjupersoner som 

rimligt antal informanter till studien och de första fem som anmälde sig valdes ut och resten 

lades som reserver. En och en halv vecka sattes som tidsram, då skulle intervjuerna vara 

genomförda. Vid ett tillfälle, där en informant blev sjuk fick en reserv intervjuas istället, 

hänvisat till den bestämda tidsramen. Informanternas ålder och tidigare erfarenhet varierade, 

se Tabell 1. Majoriteten var kvinnor vilket överensstämmer med könsfördelningen i 

utbildningen.  

 

               

Tabell 1. Informanternas uppdelning av kön, tidigare erfarenhet, ålder och 

verksamhetsförlagd utbildning 

 
 

Kvinnor/Män/Annat, 

ospecificerat 

Tidigare 

erfarenhet* 

Ålder i årtal 

(Räckvidd) 

Verksamhetsförlagd 

utbildning** 

4/1/0 0-15 år 21-37 Ca 16 veckor 

*Erfarenhet som undersköterska, mätt i år 

**Genomförd verksamhetsförlagd utbildning under sjuksköterskeutbildningen 
 

 

 

4.3 Datainsamling 

Innan intervjuerna påbörjades gjordes en testintervju och därefter gjordes 

formuleringsändringar i intervjuguiden, se bilaga 1 för använd intervjuguide. I testintervjun 

uppkom det svårigheter med att förstå begreppen heteronormativitet samt hbt. När 

testpersonen fick begreppen förklarade kunde testpersonen berätta om sina erfarenheter. 

Därför togs definitioner av hbt och heteronormativitet som anges i RFSLs begreppsordlista 

(RFSL, 2015) med till intervjuerna som ett frivilligt stöd till intervjupersonerna om de 

önskade. I intervjuguiden frågas det om bakgrundsinformation: kön, ålder och vilken termin 

på sjuksköterskeprogrammet de läser. Angivandet av termin var för att bekräfta att 

informanterna uppfyllde inklusionskriterierna. Intervjuerna genomfördes enskilt på Örebro 

universitet i ett avskilt grupprum överenskommet tillsammans med informanterna. 

Intervjuerna tog mellan 22-35 minuter, de spelades in och efter varje intervju kodades den 

med ett påhittat namn. Gran, Ek, Björk, Tall och Alm användes som kodord. 

 

4.4 Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant där städer samt personer avidentifierades för att 

behålla informanternas konfidentialitet (Kristensson, 2014). Städer där verksamhetsförlagd 

utbildning ägt rum nämndes under intervjuerna och kodades med X under bearbetningen. En 

innehållsanalys genomfördes enligt Kristensson (2014). Inför analysen lästes texterna 

igenom, därefter diskuterades tankar och reflektioner kring intervjuerna i en 

forskartriangulering. Meningsbärande enheter togs fram, oberoende av varandra och 
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diskuterades sedan fram till vad som föll inom syftets ramar. Varje del av analysen 

genomfördes enskilt, diskuterades sedan i en forskartriangulering och fastställdes innan nästa 

del av analysen fortsatte. Kondensering av meningsbärande enheter genomfördes och efter 

det kodades intervjuerna. Kodningarna jämfördes med varandra där likheter och samband 

kopplades ihop. Flera underkategorier identifierades som sedan kunde bilda kategorier, se 

Tabell 2. Resultatet som framkom var blandat med erfarenheter och attityder från 

informanterna. Attityderna som redovisas i resultatet är baserade på informanternas 

erfarenheter. 
 

 

Tabell 2. Exempel från innehållsanalysen 
 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

(Kön inom vården) 

Det har ju en rätt stor 

roll, skulle jag säga. 

Kanske inte 

jättemycket i 

bemötande, men just 

för behandling. Det 

är mycket som är 

beroende av att man 

vet. Faktiskt. Rent 

fysiologiskt. Och att 

vi vet att män och 

kvinnor generellt 

fungerar lite olika, 

både med 

medicinering, 

tålighet, liksom sånna 

här saker. Så det är ju 

av vikt, skulle jag 

säga. 

(Om det behövs mer i 

utbildningen). Ja. Ja, 

verkligen. För man 

ställs ju inför de här 

frågorna, som ni just 

har frågat och man 

vet inte hur man ska 

bemöta kanske. 

(Kön inom vården) 

Det har en rätt stor 

roll, skulle jag säga. 

Kanske inte 

jättemycket i 

bemötande, men 

just för behandling. 

Det är mycket som 

är beroende av att 

man vet. Faktiskt. 

Rent fysiologiskt. 

Och att vi vet att 

män och kvinnor 

generellt fungerar 

lite olika, både med 

medicinering, 

tålighet. Det är av 

vikt. 
 

 

 

 

Ja, verkligen. För 

man ställs inför de 

här frågorna som ni 

har frågat och man 

vet inte hur man ska 

bemöta det kanske. 

Olik 

anatomi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov av 

utbildning 

Biologiska och 

Sociala kön 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskan om mer 

utbildning 

Reaktion på 

normavvikande 

situationer i hälso- 

och sjukvård 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En heteronormativ 

utbildning 
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4.5 Etiska överväganden 

I studien tillämpades etiska principer som utgår från de forskningsetiska principerna för 

omvårdnadsforskning i norden som är utformade enligt FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter och Helsingsforsdeklarationen (Northern Nurses Federation, 2003). Hänsyn till 

personens integritet och självbestämmande togs i beaktande i alla steg i studien. Vid flera 

tillfällen informerades det om att medverkan var frivillig och att det var möjligt att avbryta 

oavsett orsak. Information gavs muntligt och skriftligt innan intervjuerna samt vid 

intervjutillfället för att säkerhetsställa att informationen förståtts och eventuella frågor kunde 

ställas och besvaras. Muntligt samtycke till att delta gjordes av informanterna innan 

intervjuerna påbörjades och efter att informationen givits. Ämnet kan anses vara känsligt och 

vid kunskapsbrister kränkande för informanten, därför beskrevs det vid intervjutillfället 

noggrant att även inga erfarenheter är erfarenheter och dessa kunde då diskuteras. Nyttan 

ansågs överväga skaderisken, med hänsyn till förståelse för riskerna. 
 

 

 

5. Resultat 

Tre kategorier framkom under analysen, se figur 1. Informanternas erfarenheter kring hbt- 

personer där reaktioner på normavvikande beskrevs. Vårdens utformning och hur den ska 

vara lika för alla samt hur utbildningen uppfattades och beskrevs som heteronormativ. 
 

 

 

 

 

 

 

Reaktion på 

normavvikande situationer 

i hälso- och sjukvård 

 
 

 

En heteronormativ 
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Figur 1. Kategorier som framkom vid analysen. 
 

 

 

5.1 Reaktion  på normavvikande situationer i hälso- och sjukvård 
Informanterna beskrev att reaktionen var annorlunda vid möten med samkönade par jämfört 

med möten med heterosexuella par. Reaktionerna beskrevs som förvåning och att 

informanterna hajade till vid normavvikande situationer. Informanterna diskuterade egna 

fördomar med sig själva och irritation uppkom mot sig själv och sitt sätt att reagera. 

Ifrågasättande av sin egen öppenhet skedde som ett resultat av reaktionen och känslan av att 

vara trångsynt tilltog. Informanternas strävan att inte reagera annorlunda var stark på grund 

av risken för att kränka, men reaktionen var svår att undvika. Kraften hos informanterna låg i 

att inte visa personerna sin reaktion utan istället agera neutralt och som vanligt. Neutraliteten 
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bestod av att inte visa i tonläge, mimik och ändrat kroppsspråk sin reaktion, heller inte att 

ställa frågor som kunde uppfattas kränkande. Vad som skulle uppfattas som kränkande kunde 

inte informanterna besvara, med hänvisning till att alla människor är individer och uppfattar 

saker olika. 

“Om det hade kommit en man som skulle hälsa på sin man. Då hade jag nog reagerat mer 

än vad man gör när det kommer en tjej och hälsar på sin man eller fru. Så, Ja det tror jag 

alltså inte på något negativt sätt inte alls så men man hade ju reflekterat över det och tänkt 

till på nått sätt och jaha här var det så.” (Informant Tall) 
 

Homofobi hos kollegor beskrevs av informanter, främst hos äldre kollegor, där upplevelsen 

var att de var mindre öppna än yngre kollegor. Homofobin bestod ofta av att vårdpersonal 

blev obekväma i möten med hbt-personer då det var en ovanlig situation.  

 

Kön i vården beskrevs som värderingslösa och patienter beskrevs som könlösa men att det 

föll sig naturligt att använda hon- och hanpronomen beroende på utseendet. Könet 

bestämdes redan vid första kontakten, då baserat på kroppstyp, ansiktsbehåring, antydan 

till bröst och klädsel. Män ansågs vara större, med mörkare röster och kvinnor mindre med 

ljusa röster, utan ansiktsbehåring och med bröst. Informanterna beskrev att anatomin var 

betydelsefull för vissa behandlingar, då det kan vara olika behandlingar för kvinnor och 

män baserat på biologiska skillnader och symptomskillnader på samma tillstånd. Som 

exempel nämndes kateterlängd, den bestäms beroende av urinrörets längd då det är olika 

medicinskteknisk utrustning som används. Informanterna beskrev även att gynekologiska 

undersökningar och graviditetstest endast gjordes på kvinnor relaterat till könsorganets 

uppbyggnad och den antagna reproduktionsförmågan. Även vid transpersoners symtom, 

diagnoser och behandlingar beskrev informanterna att anatomin var viktigt. Oberoende av 

vad personen hade för kön var det betydande att veta vilket könsorgan personen hade. 

Informanterna beskrev att vid könsbekräftande kirurgi kan delar av tidigare könsorgan vara 

kvar, exempelvis en livmoder. Insikten fick informanter att tänka i andra banor då en 

person med livmoder skulle kunna ha cervixcancer. 

 

Mellan personal sker det rapportering av patienter, informanterna beskrev att kön var 

någonting som alltid nämndes men att informanterna inte alltid tyckte det var relevant i 

rapporteringen. En informant beskrev att hon skulle känna sig förolämpad om hon skulle bli 

tilltalad med fel kön eftersom hennes kvinnlighet då skulle negligeras. Samtidigt ifrågasattes 

vikten av att benämna personers kön, trots att anatomin hade en betydande roll i 

behandlingar. 

“...vi kanske egentligen inte har någon funktion att vi benämner oss som män och kvinnor. 

Alltså i vilket syfte gör vi det egentligen? Det kan man ju fundera över.” (Informant Ek) 
 

Informanterna beskrev att vården kring transpersoner var infekterad och dålig. Deras 

erfarenheter i ämnet baserades på debatter, bekantas upplevelser samt en magkänsla om 

bristande kunskap hos vårdpersonal sett utifrån sina egna kunskaper. Informanterna frågade 

inte efter personers pronomen i en inledande vårdkontakt. De uppgav att anledningen var att 

risken att kränka cispersoner och en obekväm stämning oftare skulle uppkomma, jämfört 

med hur många transpersoner som skulle fångas upp. De hoppades att transpersoner själva 

skulle säga till och berätta vad de hade för pronomen. Informanterna beskrev att det var 

personens eget ansvar att själv ta upp om hen önskade ett normavvikande pronomen, för att 

vårdpersonal skulle ha en möjlighet att bemöta rätt. 

“Jag tänker att det är en man, så är det en man. Jag har aldrig mött någon som har känt 

som en ett annat kön än vad den är född som. Om den skulle ge uttryck för det så så skulle jag 

absolut ta det på allvar.“ (Informant Gran) 
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Informanter reagerade på transpersoners sexualitet. De frågade sig om när en person gjorde 

könsbekräftande kirurgi, vilken personens sexuella läggning var och om den förändrades 

relaterat till att upprätthålla heteronormativa parrelationer. Ämnet beskrevs som känsloladdat, 

tabu och svårt att greppa. Sexualitet ansågs av informanterna annars inte ha betydelse i de 

flesta vårdsammanhang. Informanter beskrev att patientens närmaste anhörig är en viktig 

person och när personen och relationen tillkännages kan det vara ett tillfälle där sexualitet 

uppdagas. Informanterna hade inte någon större erfarenhet av patienter inom vården som var 

hbt-personer. Homo- och bisexualitet beskrevs som någonting naturligt och personliga 

erfarenheter utanför vården var fler, med nära vänner och familj som hade partners av samma 

kön. Informanterna beskrev att de inte aktivt sökte efter sexualitet eller könsidentitet hos 

personers de vårdade och de bekräftade heteronormativiteten där endast de binära könen 

antogs i möten. 

 

5.2 Ett inkluderande bemötande och vikten av jämlik vård 

Öppenhet i bemötandet var nyckeln till en jämlik vård, vilket informanterna gemensamt 

beskrev som det eftersträvansvärda. Informanterna beskrev flera olika sätt att bemöta hbt- 

personer och att det finns lättare och svårare situationer. Respekt, acceptans, samma 

behandling av alla, samt ej kränka var återkommande beskrivningar av ett gott bemötande 

inom vård och omsorg. Hbt-personer beskrevs som människor och informanterna ville frångå 

begreppet och tala om individer. Informanternas fokus låg på personcentrerad vård i ett möte, 

oavsett person, könstillhörighet eller sexuell läggning. Gruppen hbt jämfördes med 

människor från olika kulturer och olika åldrar, eftersom alla har rätt till lika vård. 

Informanterna hänvisade till hälso- och sjukvårdslagen. 

“Det är ju som allt egentligen, vi ska ju utgå från en personcentrerad vård, och för att kunna 

ge en personcentrerad vård måste vi lära känna personen ifråga, för att ge optimal vård, 

det är oavsett om det är hbt, sjukdom, tillstånd eller nått handikapp eller vad som helst.” 

(Informant Ek) 
 

Informanterna beskrev att förtroendet för personalen kan äventyras och att bemötandet kan 

påverkas negativt när antaganden utifrån heteronormativitet gjorts i ett möte. Till exempel om 

vårdgivaren tillfrågar en lesbisk kvinna om hennes pojkvän istället för en flickvän. Om 

patienten var homo- bisexuell eller transperson beskrevs inte vara relevant information i 

ett möte. Normavvikande sexualitet och könsidentitet var någonting som eventuellt uppkom 

om vården krävde det eller vid en fördjupad kontakt. För att inte kränka personer beskrev 

informanterna att det är viktigt att vara neutral i ett möte och att inte göra en stor sak av 

normavvikande situationer. 

 

Informanterna hade en positiv inställning till ett könsneutralt språk för att det är 

inkluderande och underlättar för hbt-personer om det används. Könsneutralt språk användes 

främst i syfte att avidentifiera patienter i skolarbeten samt i dokumentation. Vid möten med 

patienter var inte informanterna bekväma med att använda ord som hen, patienten och 

partner som informanterna beskrev som könsneutrala och inkluderande ord.  En del 

informanter diskuterade med sig själva kring att förändra ett helt språk samt att barn skulle 

ha svårt att skilja på människor om orden han och hon togs bort. Informanterna hade små 

erfarenheter kring könsneutralt språk men hade förståelse för att människor som 

exkluderades i språket hade en större medvetenhet när könsneutralt språk användes och 

därför hade de själva inte tänkt på hur de formulerade sig. 

“Jag tror ju att om ni skulle intervjua nån av mina liksom eller nån gay... eller homo eller en 

person som kanske inte lever i ett heteronormativt förhållande så tror jag ju liksom att dom 

reflekterar och liksom tänker mer. Jag kanske hör att, att språket inte är så könsneutralt 

eller sådär eller att jag kanske inte lägger märke till det så mycket.” (Informant Björk) 



10  

Regnbågsfärgerna beskrevs som en symbol för hbt-rörelsen som syns allt mer samt att 

färgerna signalerar öppenhet och att alla är välkomna. I vårdsituationer kunde öppenhet 

signaleras genom att använda regnbågsfärger i form av att personal bär accessoarer. 

Informanter ansåg att det då krävs kunskap om vad regnbågsfärgerna står för hos personalen 

samt gemensamt samtycke i personalgruppen. 

“Jag tänker som patient, att man inte helt har berättat det för någon eller om man har 

det och stött på mycket negativt och så ska man möta någon i vården och så tror man att 

den personen tycker att den har fel eller att den är något konstigt. Att man bryter mot 

normer. Och att man då har de här färgerna på sig, signalerar ju det att man är öppen 

om det, fast jag som inte har det kanske är öppen om det men kanske inte, men det blir en 

miss då.” (Informant Gran) 

 

5.3 En heteronormativ utbildning 

Sjuksköterskeutbildningen beskrevs som heteronormativ som speglats av samhällets normer. 

Det beskrevs att det genomgående används stereotypa exempel i utbildningen där 

heterosexuella par och den klassiska kärnfamiljen exemplifieras. 

“Jag har tänkt på det någon gång med att det kanske inte alltid är maken till en kvinna eller 

makan till liksom en man, det är alltid dom exemplen som ges i undervisningen.” (Informant 

Alm) 
 

 

Informanterna beskrev att heteronormativitet eller hbt hade berörts ytligt vid enstaka tillfällen 

tidigt i utbildningen i samband med föreläsningar om genus och bemötande. En informant 

beskrev en uppskattad föreläsning av RFSL de haft i termin 1 om hbtq vilket de övriga 

informanterna inte nämnde. Lärare hade inte tagit upp hbt eller heteronormativitet under 

föreläsningar, däremot hade klasskompisar frågor kring ämnena som i vissa fall startat 

diskussioner. Informanterna hade dock svårt att minnas föreläsningar och innehåll som har 

tagits upp om ämnet under utbildningen. 

”Väldigt lite. Jag har bara något vagt minne av att vi har pratat om det på någon 

föreläsning, i termin ett eller två. Jag vet att jag hade en genusbok som tog upp lite. Men det 

är mest att det blir någon diskussion vid någon föreläsning, annars så tycker jag inte att vi 

mer tar upp det.” (Informant Gran) 
 

 

Gemensamt beskrev informanterna att ämnet upplevdes svårt och att kunskap och reflektion 

saknades. Informanterna önskade mer utbildning om hbt-personer. De ville ta del av kunskap 

om hur hbt-personer upplever vården och att höra från den specifika gruppen vad som är 

viktigt för dem i ett bra bemötande. En del av informanterna kände till att det råder psykisk 

ohälsa i högre grad bland hbt-personer därav beskrevs avsaknad om hbt-personers ohälsa i 

psykiatrikursen där gruppen inte hade nämnts. Informanter ansåg att i en förbättring av 

utbildningen bör fokus ligga på att normalisera hbt-personer genom hela utbildningen i alla 

kurser, genom normbrytande patientexempel både på seminarier, på tentamen samt öppna 

upp för diskussion och reflektion under föreläsningar för att öka kunskapen i ämnet. Den här 

idén ansågs vara i linje med sjuksköterskeyrket då det beskrevs som ett lösningsorienterat sätt 

att se på förbättringen. Informanter menade att belysa heteronormativiteten i utbildningen är 

att identifiera problemet medan normalisering av normavvikande situationer är lösningen och 

att sjuksköterskor jobbar med att lösa problem. 

”Ska vi vinkla det till att belysa heteronormativiten eller normalisera hbt eller hbtq. Jag 

tycker att man bör rikta det till att normalisera hbtq, än för belyser vi heteronormativiten i 

utbildningen. Annars är det enda vi gör att identifiera ett problem och nu jobbar vi faktiskt 

med lösningar som sjuksköterskor, och inte med problemen, vi identifierar problem och 

sedan löser vi dem.” (Informant Alm) 
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5.4 Resultatsammanfattning 

Informanterna beskrev möten med hbt-personer där det förekom reaktioner av förvåning och 

då hade kraften lagts på att inte visa sin reaktion. Homo- och bisexualitet sågs som någonting 

normalt och naturligt men heterosexuella förhållanden var alltid det som de utgick ifrån. 

Informanterna ifrågasatte sin egen öppenhet och uppgav en irritation mot sig själva på grund 

av att reaktionen uppkom. Sexuell läggning och könstillhörighet var inte av betydelse för 

informanterna eftersom alla hade rätt till samma vård. Samtidigt beskrev informanterna en 

förvirring om vad transpersoner har för sexuell läggning. Kön i vården ansågs inte ha någon 

egentlig betydelse, däremot var anatomin viktig relaterat till bland annat undersökningar. 

Specifikt hos transpersoner var det viktigt att veta vilket könsorgan personen hade. 

Informanterna beskrev hur alla patienter skulle behandlas på samma sätt vilket skulle bidra 

till en jämlik vård, samtidigt som en personcentrerad omvårdnad var av betydelse. 

Informanterna antog heterosexuella förhållanden vilket kunde kränka hbt-personer i ett möte, 

när felaktiga antaganden om personens sexuella läggning gjorts. Användning av könsneutralt 

språk gjordes endast i dokumentation och skriftliga uppgifter. Informanterna hade en positiv 

inställning till könsneutralt språk, men diskuterade kring svårigheter att ändra ett helt språk 

och svårigheter för barn att förstå vem som var vem. Att använda regnbågsfärger uppfattades 

som ett positivt inslag, vilket kunde ge uttryck för öppenhet för hbt-personer i vården. 

Sjuksköterskeutbildningen beskrevs av informanterna som heteronormativ och att det var 

önskvärt med mer utbildning om heteronormativitet och hbt-personer. För att utveckla 

utbildningen i ämnet ansåg informanter att normalisering av hbt och hbt-personer var ett 

lösningsorienterat sätt att öka kunskapen hos blivande sjuksköterskor. 
 

 

6. Diskussion 

 

6.1 Reaktion  på normavvikande situationer i hälso- och sjukvård 

I resultatet framgår det att informanterna hade en humanistisk människosyn vilket definieras 

som grunden för omvårdnad enligt Enheten för omvårdnad på Örebro universitet (Institutionen 

för hälsovetenskaper, 2017). En humanistisk människosyn innebär att alla människor har lika 

värde, att alla personer är unika och har rätt till sin integritet och respekt för sin sårbarhet. En 

humanistisk människosyn kommer till uttryck vid personcentrerad vård, (Vårdhandboken, 

2017). Trots informanternas humanistiska människosyn beskrev de att de reagerade förvånat 

eller hajade till vid normavvikande situationer som när en patient hade en partner av samma 

kön eller omvårdnad kring transpersoner. Informanterna ville inte reagera som de gjorde på 

grund av sin etiska kompass som beskriver alla människors lika värde. En reflektion kring detta 

är att omvårdnaden kan bli lidande då sjuksköterskestudenterna fokuserar mer på att gömma 

sina reaktioner mer än att faktiskt fokusera på personen framför. Däremot bör de inte visa sina 

reaktioner då det också kan skapa ett negativt intryck hos personen som kan hämma 

omvårdnadsrelationen. 

 

Begreppet trans, där könsidentiteten har en betydande roll, verkade svårt för informanterna 

och sexualitet blandades ihop med begreppet. Transpersoner har i vårdsammanhang 

undanhållit partners för att slippa diskutera sin sexuella läggning (Lindroth, 2016). Det kan 

tolkas som en reaktion på hur vårdpersonal ser på dem och kunskapsbristen som råder. En 

reflektion är att köns- och heteronormen är starkt rotad i samhället vilket kan förklara åsikter 

som att en transkvinna, en person som är född med penis men känner sig som en kvinna, 

borde känna attraktion till män. Transpersoners utsatthet i vården togs upp av informanterna 

och deras erfarenheter var att sjukvården runt transpersoner var dålig. Att transpersoner ofta 

blev utsatta för heteronormativitet var något som antogs av informanterna. Enligt en 

intervjustudie av Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason & Scott (2015) fanns det en 
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omedvetenhet kring trans och transterminologi hos personal samt att endast de binära könen 

var intressanta för sjuksköterskans arbete. I studien framkom också att det var vanligt att 

blanda ihop trans med sexualitet, vilket styrker den här studiens resultat. Det kan anses vara 

skadligt för transpersoner i ett vårdsammanhang att bli exkluderade och vården borde vara 

en trygg plats. Dessutom beskriver Lindroth (2016) att transpersoner har en önskan om att 

slippa förklara termer och begrepp för vårdpersonal. De vill direkt kunna diskutera vad de 

faktiskt söker för. En reflektion är att kunskap kan förenkla bemötandet av olika sorters 

människor i olika miljöer och enligt Morrison & Dinkel (2012) är det viktigt med en 

medvetenhet kring heteronormativitet för att kunna ge en god vård till alla. 

 

6.2 Inkluderande bemötande och vikten av jämlik vård 
Informanterna beskrev hbt-personer som individer och ville frångå begreppet hbt. De beskrev 

även tydligt att alla människor har samma värde oavsett sexualitet eller könstillhörighet. 

Informanterna beskrev även att sexualitet och könsidentitet inte var nödvändigt att veta eftersom 

alla har rätt till samma vård men de förespråkade också personcentrerad omvårdnad. Enligt 

McCormack & McCane (2006) innebär personcentrerad omvårdnad bland annat att 

sjuksköterskan ska ta hänsyn till hela personen som exempelvis personens värderingar och 

förväntningar. Informanterna uppgav som anledning till att de inte ville ha kunskap om 

patientens sexualitet och därmed bortsåg från principer för personcentrerad omvårdnad, att de 

inte ville kränka personer som är normavvikande. Det kan förklara varför de inte använde sig av 

personcentrerat tankesätt i parallell till hbt-personer. Informanterna betonade dock att det i 

mötet med hbt-personer är viktigt att bemöta alla likadant och att alla ska få samma vård, med 

hänvisning till hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) säger 

att vården ska vara jämlik och att ingen får diskrimineras. Oberoende av ålder, etnicitet, social 

klasstillhörighet, kön och sexuell läggning har alla människor rätt till vård på lika villkor. En 

reflektion är att samma bemötande och samma vård inte innebär att alla får precis likadan vård 

eller bemötande, utan att den bör anpassas efter personens behov. Det förefaller som att 

informanterna har tolkat lagen ordagrant. Däremot säger hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) att alla har rätt till samma förutsättningar för att få vård och vården ska ges med 

respekt för den enskilda människans värdighet. Regeringskansliet (2014) beskriver att 

sjukdomar, tidigare erfarenheter och annat som kan behöva extra hänsyn i ett möte med 

sjukvården, gör att vården behöver anpassas för att kunna ge den bästa möjliga vård för 

individen.  

 

Hbt-personer kan enligt Socialstyrlesen (2015a) och Carabez et al (2015) behöva en anpassad 

vård och bemötande inom vård och omsorg i form av könsneutralt språk för att känna sig trygga 

och inkluderade. Informanterna föreföll inte vara tillräckligt insatta i hbt-personers utsatthet i 

samhället och hur de exkluderas i flera sammanhang, då informanternas förklaring av 

anpassning av vården för hbt-personer saknades. Informanternas kunskaper om könsneutralt 

språk var delade, men efter förståelse av innebörden såg de flesta det som ett positivt inslag. 

Informanterna använde själva inte könsneutralt språk i möte med personer i vård och omsorg. 

De beskrev att vid tillfrågan av pronomen och könstillhörighet, kunde cispersoner bli 

förolämpade och obekväma situationer kunde uppstå i möten. Socialstyrelsen (2015b) menar att 

användande av könsneutralt språk kan göra stor skillnad för hbt-personer. Carabez et al. (2015) 

visade i sin intervjustudie att sjuksköterskor inte ansåg att könsneutralt språk var nödvändigt, 

men att de inte heller hade någon kunskap kring hur och varför det användes, vilket till viss del 

stärker den här studiens resultat. En reflektion är att informanterna var rädda för att själva bryta 

normen då det är två kön som är den accepterade normen. Rädsla att bryta normen kan innebära 

att en redan diskriminerad grupp blir mer diskriminerad på grund av majoritetens fördelar som 

den tillhörande normen. Samtidigt visar informanternas erfarenheter att relationer med 
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cispersoner kan skadas vid användande av könsneutralt språk, eftersom det sekundärt skulle 

kunna tolkas som ifrågasättande av cispersoners identitet. Informanterna menade att hbt-

personer själva skulle ansvara för att meddela sin sexuella läggning och könsidentitet, för att 

underlätta bemötandet i en vårdkontakt istället för att inkludera hbt-personer med ett 

könsneutralt språk. Samtidigt finns studier som visat att hbt-personer som blivit utsatta för 

heteronormativitet reagerade med ilska som höll i sig i flera dagar (Mohr, 2016), och att hbt-

personer som tidigare har diskriminerats inom vård och omsorg har lägre förtroende för vården 

och väntar i högre utsträckning med att söka vård (Brotman, Ryan och Cormier, 2013). Elliott et 

al. (2015) menar att hbt-personer har sämre erfarenheter av hälso- och sjukvård än 

heterosexuella och cispersoner. En reflektion är att ett krav på att de själva ska meddela sin 

sexuella läggning innebär att ett stort ansvar läggs hos hbt-personer, som redan har sämre 

erfarenheter av hälso- och sjukvård. Samtidigt är det viktigt att patienter i en vårdkontakt är 

öppen med normavvikelser som kan ha betydelse för vården. 

 

Regnbågsfärgerna beskrevs av informanterna som en viktig del i hbt-rörelsen ur ett 

samhällsperspektiv där uppvisandet av regnbågsfärgerna kunde skapa en tryggare punkt för 

hbt-personer och även ett öppnare klimat. Socialstyrelsen (2015a) anser att regnbågsflaggan, 

som regnbågsfärgerna utgår ifrån, borde visas upp i entréer eller receptioner för att visa en 

öppenhet och inge förtroende, vilket styrker informanternas beskrivning. En reflektion är att 

regnbågsfärgerna kan påvisa öppenhet kring hbt samtidigt som det kan sänka budskapet av 

färgerna om personer använder dem trots okunskap. Det är viktigt att de ställen där 

regnbågsfärgerna visas upp har en baskunskap kring hbt och deras situation i samhället. 

Användande av regnbågsfärger utan kunskap kan sänka förtroendet för vad symbolen står för 

och även för personerna som använder färgerna. 
 

 

6.3 En heteronormativ utbildning 

Informanterna beskrev att begrepp och termer kring hbt och heteronormativitet var svåra att 

förstå och sätta i sin kontext. De beskrev också svårigheter med att bemöta hbt-personer utan 

att ha en baskunskap kring hbt och heteronormativitet. Informanterna beskrev en bristande 

kunskap och att det fanns en låg medvetenhet kring problematiken som existerar runt hbt- 

personer. Socialstyrelsen (2015a) skriver att en hög kompetens kring hbt-personer är krav som 

ställs på vårdpersonal. Krav på hög kompetens anges men var kunskapen ska komma ifrån och 

vem som ansvarar för att förmedla den bör beskrivas mer ingående för att underlätta 

sjuksköterskestudenternas inlärning. En förklaring till informanternas bristande kunskap kan 

vara att utbildningen inte hade tagit upp detta tillräckligt. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) ska legitimerade sjuksköterskor själva ansvara för att vara uppdaterade på den nya 

forskningen som publiceras och är relevant för de patienter de möter. Därför kan det anses att 

sjuksköterskestudenter själva borde tagit fram material och läst på kring heteronormativitet och 

hbt-personer för att kunna bemöta en grupp som förekommer i alla delar av vården, oavsett 

vårdinriktning. Om det saknas kunskap om problematiken, är dock en inhämtning svår. 

Informanterna beskrev hur de önskade mer utbildning för att känna sig säkra på att inte 

kränka och att ha ett gott bemötande till hbt-personer. De önskade specifikt mer kunskap 

kring hur hbt-personer uppfattade vården, vad som var bra och dåligt, för att de själva skulle 
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kunna göra skillnad. En reflektion är att möten med hbt-personer kan bli svåra att föreställa 

sig utan kunskap och nervositet hos blivande sjuksköterskor kan i värsta fall skada 

patientrelationen. 

 

Utbildningen beskrevs som heteronormativ av informanterna då fallen som togs upp under 

seminarier eller föreläsningar alltid hade heteronormativa exempel. I informanternas önskan om 

mer utbildning framkom det förslag på lösningsorienterade åtgärder, för att uppnå 

normalisering ville de ändra fokus och använda hbt-personer som exempel under seminarium 

och på tentamen. För att kunna undervisa sjuksköterskestudenter i ämnet och tillgodose 

studenterna med kunskap behöver föreläsare och andra ansvariga på universitet vara insatta i 

problematiken och hur vården kan tänkas anpassas för hbt-personer. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Bekvämlighetsurval användes för att enkelt få tag i deltagare relaterat till de snäva 

inklusionskriterierna. Fördelen med bekvämlighetsurval var att vem som helst oavsett andra 

kriterier kunde söka och vara delaktig i studien. Nackdelen med bekvämlighetsurval är att 

urvalet inte går att variera. Informanterna hade dock trots tillvägagångssätt för urval 

tillfredställande spridning i ålder, kön, tidigare arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg, 

samt olika förförståelse. Trots bekvämlighetsurvalet fanns det alltså en spridning hos 

deltagarna, vilket enligt Kristensson (2014) ökar studiens tillförlitlighet. Sjuksköterskestudenter 

i termin fem valdes att intervjuas relaterat till att de hade lång erfarenhet av utbildningen. Ännu 

bättre hade varit att intervjua studenter i termin sex men de hade för nära relation med 

författarna eftersom de var kurskamrater. Redan legitimerade sjuksköterskor skulle kunna 

tänkas vara en tänkbar population att intervjua då de har erfarenhet från vården som 

sjuksköterskor men de har inte aktuella erfarenheter från utbildningen. Vid rekrytering av 

informanter sattes fem stycken som mål innan intervjuerna påbörjades, men med möjlighet att 

minska och öka antalet informanter beroende på fyllnaden i intervjuerna. Efter fem intervjuer 

ansågs att ett fylligt och tillfredsställande innehåll för studien var uppnått och datainsamlingen 

avslutades. 

 

En intervjuguide gjordes innan intervjuerna (se bilaga 1). Att alla informanter får samma frågor 

stärker studiens giltighet (Kristensson, 2014). För att kontrollera intervjuguiden gjordes en 

testintervju som inte är medtagen i resultatet. I testintervjun uppdagades det brister i 

intervjuguiden och antagande om för stor förförståelse gjordes i frågorna. Frågorna ändrades till 

ett enklare språk och frågor delades upp för att minimera risken av tappat resultat, relaterat till 

för invecklade frågor. Definitioner togs fram till heteronormativitet, hbt och hbt-personer för att 

underlätta begreppsförståelsen efter önskemål från testintervjun. Informanterna blev 

informerade om att begreppen fanns att tillgå och blev erbjudna möjligheten att läsa 

definitionerna vid intervjutillfället. Endast en av fem deltagare valde att inte använda 

definitionerna hänvisat till en djup förförståelse. Deltagarna fick därmed samma möjlighet till 

information och hade därför liknande utgångspunkter vid intervjun. Flera av deltagarna hade 

svårt att förstå begreppen då de inte hade någon förförståelse i ämnet. Därför tog det tid innan 

de kunde sätta sin erfarenhet i frågorna. Däremot startade det en reflektion hos deltagarna vilket 

medförde intressanta tankar, men även ändring av åsikt under intervjuns gång. Därför beskrivs 

även attityder från informanterna i resultatet då de är baserade på deras erfarenheter. En svaghet 

är att definitionerna kan ha styrt informanterna in i vissa banor, vilket kan ha resulterat i 

förlorade enheter. Att läsa definitionerna var dock frivilligt. Definition för könsneutralt språk 

användes inte utan exempel sades när deltagaren fastnat i en fråga eller bett om en vidare 

förklaring. Exemplet som gavs var: Att använda ordet föräldrar istället för mamma och pappa, 

då föräldrar är könsneutralt. Att definiera könsneutralt språk mer tydligt och i skrift hade 
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möjligtvis kunnat underlätta förståelsen av begreppet för informanterna. 

 

En styrka med en intervjustudie är att det skapar en djupare förståelse på ett mer personligt 

plan (Kristensson, 2014). För att få ett mer generaliserbart resultat hade en enkätundersökning 

varit lämpligare. En enkätundersökning kan dock tänkas varit svår att tolka relaterat till 

deltagarnas svårigheter med begreppen. Vid intervjuerna kunde begreppen diskuteras och de 

kunde få en djupare förståelse och hade lättare att sätta sin tidigare erfarenhet i kontexten. 

Med hänvisning till spridningen i urvalet och de stora likheterna i resultatet kan det anses att 

studiens resultat har en överförbarhet till liknande grupper. 

 

En innehållsanalys genomfördes baserad på Kristensson (2014), där innehållet i intervjuerna 

var i fokus. Genom att först enskilt och sedan tillsammans gå igenom varje del av analysen 

kunde olika perspektiv och förförståelse diskuteras utan att de färgade resultatet. Detta bidrar 

till en högre trovärdighet enligt Kristensson (2014) då forskartriangulering användes i varje 

del av innehållsanalysen. Citat har använts i resultatet för att stärka resultatets verifierbarhet 

(Kristensson, 2014) och för att påvisa att resultatet som analyserats fram är en produkt av vad 

informanterna har sagt under intervjuerna. Hänsyn togs till de etiska aspekterna. Stor vikt lades 

vid inte skada-principen, då det fanns en risk att en okunskap hos deltagarna kunde få dem att 

känna sig obekväma. Därav anledningen till att det beskrevs tydligt innan och även under 

intervjuernas gång att inga erfarenheter också är erfarenheter och att istället försöka diskutera 

med sig själv vad bristen på erfarenheter kunnat bero på. 

 

7. Slutsats 

Sjuksköterskestudenter var angelägna om att ha ett gott bemötande och hade en positiv attityd 

oavsett personers sexuella läggning eller könstillhörighet. Det saknades en medvetenhet om 

hbt-personers utsatthet i samhället och i vård och omsorg samt hur vården kan anpassas för 

hbt-personer. Informanterna hade en positiv inställning till ett könsneutralt språk som ett sätt att 

anpassa vården runt hbt-personer. Att använda ett könsneutralt språk i kontakt med patienter 

ansågs kunna skapa obekväma situationer med hetero- och cispersoner, vilket gjorde 

situationen mer komplex. 

 

Kunskapsbrister gällande heteronormativitet, hbt och hbt-personer fanns hos informanterna. De 

blandade ihop könsidentitet med sexualitet, vilket visar på behov av specifik kunskap kring 

transpersoner och att  innebörden av terminologin behöver belysas. Sjuksköterskeprogrammet 

på Örebro universitet behöver mer undervisning i heteronormativitet och hbt-personers 

situation i samhälle och inom hälso- och sjukvård. Kunskap kring hur bemötande anpassas med 

könsneutralt språk bör ingå i undervisningen. Även normalisering av hbt-personer bör göras i 

alla kurser genom att patientfall bör utgå från de binära könen eller heterosexuella par. En 

normalisering av hbt-personer skulle kunna bidra till att förändra reaktioner på normavvikande 

situationer och fokus kan ligga på personcentrerad omvårdnad istället för att undanhålla 

förvånade reaktioner. Sjuksköterskeutbildningen har en stor roll i att förbereda nya 

sjuksköterskor. Undervisning om heteronormativitet och hbt-personer behöver genomsyra hela 

utbildningen och bidra till en normalisering av hbt. Den kliniska nyttan är att sjuksköterskor 

behöver inneha en kunskap kring hbt-personer för att kunna applicera personcentrerad 

omvårdnad på hbt-personer. 

 

Mer forskning kring heteronormativitet och hbt-personer i vården behövs för att ha ett underlag 

för vårdpersonal att kunna inhämta information från. Informationen som redan finns tillgänglig 

behöver läras ut till sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter för att utveckla och förbättra 

vården. Ett könsneutralt språk behöver forskas vidare på för att veta hur det ska användas för 

att inkludera hbt-personer men utan att kränka hetero- och cispersoner.
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Intervjuguide 
 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av normer kring 

kön och sexualitet i vård och utbildning. 
 

 

Informanten gör ett muntligt samtycke i samband med intervjun. Informanten har läst 

informationsbrevet samt blivit informerad om att det går att avbryta intervjun när som helst, 

utan att behöva ge en förklaring. 

I denna intervju kommer frågor kring heteronormativitet och hbt-personer att tas upp kopplat 

till utbildningen. Frågorna kommer riktas till dina personliga erfarenheter inom vård och 

omsorg. Vi kommer även fråga efter dina tankar kring begreppen. Att inte ha funderat på 

detta innan är också ett svar. 

Vi använder oss av hbt trots att hbtq är ett mer vedertaget begrepp i Sverige. Detta på grund 

av att vetenskapliga artiklar samt annan vetenskaplig information använder sig främst av 

hbt, relaterat till engelskspråkig litteratur. 
 

 

Diskutera gärna för dig själv högt, reflektera över dina tidigare erfarenheter kopplade till 

frågan. Är det något du inte förstår, finns det definitioner att tillgå vid förfrågan. Vid behov 

av en paus säg till. 
 

 

1. Bakgrundsinformation om informanten: 
 

 

1.1: 

Ålder: Kön: Termin på sjuksköterskeprogrammet: 
 

1.2: 

Vad har du för erfarenheter att jobba/praktisera inom vård och omsorg? Precisera praktik 

samt jobb och vilken titel du har jobbat under. Ex. undersköterska, köksa, vårdbiträde osv. 
 

 

2. Normer inom vården 

 

2.1: 

Vad har du för erfarenheter av heteronormativitet? 

Har du reflekterat över detta tidigare, när/varför? 
 

2.2: 

Det råder heteronormativitet i vården, hur ser dina erfarenheter ut av det? 
 

2.3: 

Hur tänker du kring ett könsneutralt språk? 

 

2.4: 

Använder du själv några könsneutrala ord? Vilka isåfall? 
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3: Hbt-personer inom vården. 

 

3.1: 

Vad har du för allmänna erfarenheter av hbt som begrepp? 

 
3.2: 

Vad har du för erfarenheter av hbt-personer inom vård och omsorg? Kollegor/patienter osv. 
 

3.3: 

Utifrån dina erfarenheter, beskriv vad kön innebär inom vården. 

Vad är kön? Kroppsdelar/socialt?Medicinskt vid undersökningar/behandlingar. 
 

3.3: 

När du möter en patient hur tänker du då kring personens: 

a, sexuella läggning? b, könsidentitet? 
 

3.4: 

Utifrån dina erfarenheter, vad tror du är viktigt vid ett möte med en hbt-person? 

Vid personliga möten med hbt-person, beskriv gärna. 
 

 

4: Utbildningen 
 

4.1: 

Kan du berätta vad du har lärt dig under utbildningen om heteronormativitet. 

Vad har specifikt varit bra? Specifika kurser? 

Vad har specifikt varit dåligt/otillräckligt? 
 

4.2: 

Kan du berätta vad du har lärt dig under utbildningen om hbt/hbt-personer. 

Vad har specifikt varit bra? Specifika kurser? 

Vad har specifikt varit dåligt/otillräckligt? 
 

5. Övrigt 
 

5.1: 

Har du några frågor eller andra funderingar? 


