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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med rapporten var att beskriva bemötandet av hbtq-personer inom hälso- och 

sjukvården samt verktyg och möjligheter för att optimera detsamma. Resultatet i rapporten 

belyser att hbtq-personer inte bemöts på ett optimalt vis. Rapportens resultat indikerar även att 

personal inom hälso- och sjukvården behöver ytterligare kompetens inom området, och delger 

också strategier för att möta hbtq-personer inom vården. 
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1 INLEDNING 

Homo-, bi-, trans- och queerpersoner (hbtq) drabbas i större utsträckning av ohälsa än den 

övriga befolkningen (1). Hälso- och sjukvårdslagen (2) beskriver att alla människor har rätt 

till likvärdig vård. Trots att hbtq-personer har en större ohälsa än den övriga befolkningen 

tenderar dessa individer att mer sällan söka vård (3). En förklaring till detta skulle kunna vara 

brister i bemötandet av hbtq-personer. Socialstyrelsen (1) belyser vikten av kunskap om hbtq-

personer likväl kunskap om bemötandet av dessa individer. Som ett led i att öka kunskapen i 

bemötandet utifrån ett hbtq-perspektiv erbjuder Riksförbundet för sexuellt likaberättigade 

(RFSL) utbildningar som ger en så kallad hbtq-certifiering, som framhäver verksamhetens 

hbtq-kompetens (4). 

 

1.1 BAKGRUND 

1.1.1 Utvecklingshistoria av hbtq-personers rättigheter i Sverige 

1864 infördes en ny strafflag i Sverige, i den förtydligades det att bland annat samkönat sex 

skulle vara belagt med böter och/eller straffarbete (5). 

 

1944 avkriminaliserades ömsesidiga sexuella relationer mellan samkönade personer, men 

istället betraktades nu homo- och bisexualitet som en sjukdom och homo- och bisexuella 

kunde på så vis med laglig rätt vårdas på dåtidens mentalsjukhus (5,6). 

 

1950 bildades Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter (RFSL) i Sverige (5). 
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1972 började lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall att verka. Sverige blev med 

denna lag det första landet i världen att erbjuda möjlighet att få ny juridisk könstillhörighet. 

Kostnadsfria hormonbehandlingar och operationer startade i Sverige (6). 

 

1973 uttalade riksdagen att det är helt accepterat sett ur samhällets synvinkel med 

homosexuell samlevnad (5). 

 

1979 tog Socialstyrelsen bort homosexualitet ur diagnosregistret i Sverige (5,6). 

 

1987 ändrades diskrimineringsgrunderna och homosexualitet lades till i straffbestämmelsen 

om olaga diskriminering (6). 

 

1988 infördes sambolag för samkönade, denna var dock inte likställd den för olikkönade par 

(5). 

 

1995 tilläts homosexuella lagenligt att ingå registrerat partnerskap (5,6). 

 

1999 blev det förbjudet att diskriminera någon i arbetslivet på grund av dennes sexuella 

läggning. Detta år grundades även dåvarande HomO, som var ombudsman mot diskriminering 

av sexuell läggning (6). 

 

2002 började lagen om likabehandling av studenter i högskolan att gälla (6). 

 

2003 blev sambolagen likställd för alla par. Detta år trädde även lagen om rätt till 

adoptionsprövning för par som ingått registrerat partnerskap i kraft (5,6). 
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2003 infördes förbud mot hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning i grundlagen (5,6). 

 

2005 ändrades lagen om assisterad befruktning och lagen om insemination så att även 

samkönade par (alltså kvinnor som är registrerade partners eller sambos) kan få hjälp att bli 

föräldrar (6). 

 

2009 ansågs inte längre transvestism vara en sjukdom (6). 

 

2009 ändrades äktenskapsbalken så att även hbtq-personer får gifta sig (6). 

 

2013 ändrades lagen kring könstillhörighet så att den som vill ändra sin juridiska 

könstillhörighet endast behöver vara folkbokförd i Sverige, inte svensk medborgare (6). 

Personen behöver inte heller vara ogift. Kravet på att sterilisera sig vid ändrad 

könstillhörighet togs bort. 

 

1.1.2 Aktuell situation för hbtq-personer i möte med hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdslagen (2) beskriver att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla 

individer med respekt för allas lika värde. Wilton (7) menar att det dock är skillnad på att 

behandla alla lika genom att erbjuda samma höga standard på vård och att behandla alla som 

att de vore lika. 

 

Socialstyrelsen (8) beskriver i sin rapport, ”Ojämna villkor för hälsa och vård”, att det finns 

antydningar på att hbtq-kvinnor trots ett upplevt vårdbehov söker vårdgivare mer sällan än 

heterosexuella kvinnor. Regeringen (6) har tagit fram en strategi för lika rättigheter och 

möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det beskrivs i denna 

strategi att diskrimineringsombudsmannen gjort en undersökning där det framkom att det 
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händer att hbtq-personer undviker att söka vård och att detta beror på kunskapsbrist och 

heteronormativa bemötanden inom vården. I samma strategi beskrivs det att 25 procent av 

Sveriges unga homo- och bisexuella kvinnor försökt begå självmord. Motsvarande siffra 

bland heterosexuella kvinnor i samma åldersgrupp är 8 procent. 

 

Vidare beskriver Socialstyrelsen (8) i ovan nämnda rapport att fördomar gentemot hbtq-

personer påverkar såväl bemötande som behandling. Folkhälsomyndigheten (9) beskriver att 

hbtq-personer utsätts för fördomar, diskriminering och i vissa fall våld på grund av sin 

sexuella läggning och könsidentitet vilket resulterar i skillnader i hälsa i förhållande till övriga 

befolkningen. 

 

Socialstyrelsen (8) belyser i sin rapport en studie från 2004 där man undersökt vårdpersonals 

och studenters förhållningssätt gentemot homosexuella patienter. Studiens resultat visade att 

36 procent av sjuksköterskorna och undersköterskorna skulle, om möjligheten fanns, avstå 

från att ge vård åt homosexuella patienter. Bland studenterna inom samma yrkesgrupper var 

andelen av samma åsikt 9 procent. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet var att beskriva bemötandet av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården samt verktyg 

och möjligheter för att optimera detsamma. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet avgränsades till att endast undersöka hur hbtq-personer bemöts inom hälso- och 

sjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser och tankar kring deras bemötande 

exkluderades. 
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1.4 METOD 

Arbetet har genomförts utifrån tillgänglig litteratur som beskrivs i referenslistan. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Information söktes fram på myndighetssidor, i lagar och med hjälp av sökmotorn Google, där 

sökorden var ”hbtq bemötande i vården” och ”hbtq-certifiering”. Examensarbetets författare 

uppmärksammade att huvudförfattaren till informationen på vårdhandboken var lektor i 

genusvetenskap, därför gjordes en sökning på densammes namn i databasen PubMed. För att 

vidga sökningarna gjordes ytterligare sökningar i samma databas. Sökord som användes var 

”lesbian”, ”transgender”, ”gay”, ”healthcare” och ”attitudes”. Sammanfattningar valdes 

utifrån att brister eller bemötande kunde utläsas i titeln, och lästes. Därefter valdes de artiklar 

som ansågs vara relevanta för arbetets syfte ut. Materialet har därefter bearbetats och 

sammanställts. 

 

 

3 RESULTAT 

3.1 HUR BEMÖTS HBTQ-PERSONER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN? 

Inom hälso- och sjukvården möts homo- och bisexuella patienter av heteronormativa 

värderingar och förutfattade meningar av vårdpersonalen, vilket bland annat yttrar sig i 

vårdpersonalens språkbruk (10), där heterosexualitet tas för givet (11). En anledning till att 

hbtq-personer i mindre utsträckning söker hälso- och sjukvård i Sverige är att dessa individer 

inte upplever sig bli bemötta med respekt (3). I studien av Röndahl et al. (10) påtalade 

deltagarna en rädsla över att mötas av negativ respons när eller om de berättar om sin sexuella 

läggning. I samma studie beskrivs även att deltagarna i studien upplevt att vårdpersonal 

reagerat med skepsis och förvirring då de uppgivit en samkönad partner som närmast anhörig, 
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Poteat et al. (12) menar att transpersoner upplever en frustration över att vårdpersonalen inte 

riktigt vet hur de ska benämna patienten. Vårdpersonal upplever på grund av brister i kunskap 

och utbildning en osäkerhet inför möten med transpersoner, liksom att transpersoner redan 

från start förväntar sig att personalen inte har tillräcklig kunskap för att möta deras behov. 

Poteat et al. (12) påtalar i sitt resultat att transpersoner avsåg att söka sig till utvalda 

vårdinrättningar i syftet att undvika diskriminering från vårdpersonal. 

 

Det förekommer att homo- och bisexuella patienter upplever att vårdpersonalen bemöter dem 

med rädsla och avståndstagande, vilket kan relateras till bristande kunskap om gruppen, vilket 

då resulterar i en försämrad kommunikation mellan patient och vårdpersonal (10). 

 

3.2 HUR BÖR HBTQ-PERSONER BEMÖTAS I VÅRDEN? 

Hälso- och sjukvårdslagen (2) beskriver att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla 

individer med respekt för allas lika värde. Vårdpersonalen ökar patienternas möjlighet till att 

vara öppna med sin sexuella läggning genom att anta ett öppet och tillåtande förhållningssätt 

(11). Vårdhandboken (13) påtalar vikten av att vårdpersonalen har ett öppet och könsneutralt 

språkbruk, där patienten exempelvis kan tillfrågas om en eventuell partner istället för 

make/maka. Genom detta ökar patientens möjligheter till att vara öppen med sin sexuella 

läggning (11). Vårdpersonal kan, genom att vara uppmärksam på patientens språkbruk på ett 

enkelt sätt ställa frågor kring patientens sexuella läggning, till exempel om patienten använder 

andra ord såsom partner/sambo. 

 

1177 (3) beskriver att vårdpersonal bör införskaffa adekvat kunskap inom området men inte 

genom patienterna. Ett exempel på adekvat utbildning inom området är RFSL:s hbtq-

certifiering (4). En sådan certifiering omfattar hela verksamheten och optimerar personalens 

bemötande av hbtq-personer. Hbtq-certifiering innebär att personalen ges redskap för att 
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utifrån mänskliga rättigheter och lika behandling kunna bemöta alla individer utifrån ett hbtq-

perspektiv. Målet med certifieringen är att öka kunskapen kring hbtq och normer samt vad 

dessa normer ger för följder för hbtq-personer. 

 

4 DISKUSSION 

Resultaten som är framträdande i examensarbetets resultatdel är att bemötandet gentemot 

hbtq-personer är bristfälligt, vilket talar sitt tydliga språk om att vårdpersonal behöver 

ytterligare kunskap och kompetens inom området hbtq. 

 

Resultatet beskriver att hbtq-personer söker vård i mindre utsträckning än övriga 

befolkningen, delvis på grund av att dessa individer möts av bristande respekt. Det framkom 

även i resultatet att patienterna uppfattat vårdpersonalen som avståndstagande och osäkra. En 

konsekvens av ett bristfälligt bemötande är att kommunikationen mellan vårdpersonal och 

patient blir otillräcklig. Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig med att alla har rätt till lika vård 

på lika villkor, men precis som Wilton beskriver är det stor skillnad på att ge alla samma 

vårdstandard och att möta alla som om de vore lika, vilket jag tycker är en väldigt bra teori. 

Ett led i steget mot ett förbättrat förhållningssätt gentemot hbtq-personer är regeringens 

framtagna strategi inom området, liksom RFSL:s hbtq-certifiering. 

 

Under arbetets gång har jag hittat väldigt mycket intressant litteratur och vetenskapliga 

artiklar och har emellanåt upplevt det som en utmaning att hålla mig inom det avgränsade 

området som jag valt att studera. 

 

Jag vill tro att antalet vårdsökande med sjukvårdsbehov skulle öka om dessa individer visste 

att de bemöts med respekt och värdighet av vårdpersonalen.  
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Eftersom jag själv lever i en homosexuell relation kan jag, med mina egna erfarenheter, känna 

igen mig i det som beskrivs i resultatet och då främst heteronormativa antaganden. Att leva 

som homosexuell kvinna med barn kan många gånger göra personal på olika vårdinrättningar 

förvirrade och skeptiska, men även intresserade. Min egen upplevelse är att det inte alltid är 

positivt med frågor som rör mitt föräldraskap då det för mig är en självklarhet. Jag har flera 

gånger fått frågor som rör min roll som förälder till min dotter då jag inte är hennes biologiska 

mamma. Att behöva svara på frågor som rör rätten att vara föräldraledig som vilken annan 

förälder som helst när jag kom till eftervårdsmottagningen med en tre dagar gammal bebis, 

eller att bli benämnd som ”partner” i föräldragruppen på barnavårdscentralen, trots att 

personalen vet att jag är förälder, är sådant som skulle kunna undvikas med rätt kompetens 

och utbildning. Jag förstår att vårdpersonal kanske inte menar något illa med frågorna de 

ställer, men vissa frågor kanske man ska ställa till någon annan och inte till patienten. 

 

5 SLUTSATSER 

Personal inom hälso- och sjukvård behöver ytterligare kunskap och kompetens kring hbtq-

personer för att kunna möta dessa individer. Det är av vikt att ett kontinuerligt arbete görs för 

att främja ett gott förhållningssätt och goda attityder gentemot hbtq-personer. 
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