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Introduktion: Heteronormativiteten genomsyrar samhället och baseras på stereotypa 

uppfattningar om kön och sexualitet. Vårdrelationen är grunden i sjuksköterskans arbete och 
bör vara öppen och tillitsfull för att nå en jämlik vård. Syftet var att belysa sjuksköterskors 
heteronormativa attityder inom vårdrelationen. Metod: Litteraturstudien baserades på tolv 

vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskats. Data bearbetades genom att väsentliga delar 
identifierades, analyserades, sorterades och sammanställdes. Resultat: Sjuksköterskornas 

heteronormativa attityder inom vårdrelationen berörde både dem själva och patienten. Teman 
som framkom var; Brist på kunskap och osäker attityd, Värderande och dömande attityd, 
Könsstereotypa attityder mot patienten, Könsstereotypa attityder om sjuksköterskan och 

Professionell attityd. Slutsats: Sjuksköterskors heteronormativa attityder uttrycks ofta negativt 
och drabbar både patienter och sjuksköterskor som bryter mot normen. Sjuksköterskor med 

kompetens inom heteronormativitet visade sig ha de mest professionella och öppna attityderna.
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Introduktion  
Sveriges kommuner och landsting (2016) anger att det finns brister i välfärdssystemet som kan 
kopplas till bland annat individens kön och könsidentitet. Enligt Världshälsoorganisationen 

[WHO] (2015) orsakar genus i många fall negativa konsekvenser för hälsan genom 
diskriminering och ojämlikhet. Den i väst rådande heteronormativiteten orsakar könsskillnader 

i upplevelsen av och möjligheten till kontakt med hälso- och sjukvården. Hälsan påverkas även 
på lägre nivåer då genus styr och orsakar variationer i vård och utbildning (WHO 2015). 
Samhället är inte jämlikt och de strukturer som finns i samhället finns också i vården. 

Ojämlikheten kan skapa problem för både sjukvårdspersonal och patienter genom att dessa 
strukturer finns med som förutfattade meningar, som hindrar sjuksköterskan från att se hela 

människan. Stereotypa antaganden i sjuksköterskans maktposition kan marginalisera och rentav 
skada patienten (Dahlborg Lyckhage 2015). 

 

Normer  

Normer beskrivs av Bicchieri (2006) som ett brett begrepp och innefattar underförstådda sociala 

regler om hur människor ska vara och inte vara. De är allmänna men inte alltid tvingande. Om 
den sociala normen överträds eller ifrågasätts, kan personen i fråga utsättas för sanktioner som 

straff. Dessa sanktioner är informella och kan vara att normöverträdaren till exempel blir 
utfryst, misstänkliggörs eller vanäras på olika sätt. Vissa sociala normer är så utbredda att de 
blir en del av människors värderingar. Med detta följer ofta en stark vilja att följa normen. 

Överträds istället normen drabbas personen av känslor som skuld och ånger, en känsla av att 
något gått fel (Bicchieri 2006). Riksföreningen för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners 

och queeras rättigheter [RFSL] (2016b) menar att normer finns i hela samhället och förstärks 
både omedvetet och medvetet. De kan ha en viktig funktion men kan även inskränka 
människors frihet och ligga till grund för diskriminering. Två grundprinciper för normer är att 

de är särskiljande, det vill säga att de skapar motsatser, och att de är värderande, det vill säga 
att den ena motsatsen är mer värd än den andra. Det leder till en maktobalans där det som anses 

normalt har ett högre värde än det som är normbrytande – onormalt – värderas lägre och ibland 
till och med straffas (RFSL 2016b). 

 

Heteronormativitet 

Nationella sekretariatet för genusforskning [NSFG] (2016) beskriver heteronormativitet som 
en rådande norm i vårt samhälle. Den innebär att heterosexualitet ses som norm för intima 
relationer. Heteronormativiteten bygger även på föreställningen om att det endast finns två kön, 

det vill säga kvinna och man. Den innefattar alltså normativa uppfattningar om både 
könsidentitet och sexualitet (NSFG 2016). Enligt Schilt och Westbrook (2009) är dessa tätt 

sammanlänkade och påverkar varandra. De två könen är bestämda av biologin och definie ras 
främst genom de fysiska könsorganen, som även ger upphov till olika sociala roller och ideal 
(Schilt & Westbrook 2009).  

Hirdman (1988) skriver om genussystemet, vilket innebär en rangordning av könen där kvinnan 

är den underordnade. Mannen ses som normen, och när kvinnan avviker från den ses hon som 
negativ. Det skapas en dikotomi där könen ska hållas åtskilda och inte blandas samman. Det är 

denna dikotomi som skapar och vidmakthåller mannen som norm. Med detta följer också 
normer och uppfattningar kring hur egenskaper, uppgifter och rum ska förhållas och fördelas 
till könen. Detta överförs från generation till generation, till exempel genom att pojkar inte 

tillåts gråta i samma utsträckning som flickor. Vidare menar Hirdman (1988) att det i varje 
samhälle och i varje tid finns ett genuskontrakt mellan könen. Genuskontraktet innehå ller 
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detaljrika förväntningar om kvinnan och mannen; om hur de ska vara på jobbet, i hemmet, i 

språket och i kärleksrelationer. Vilka kläder som är tillåtna att bära, hur hår och kropp ska se ut 
(Hirdman 1988). Dessa föreställningar om mannen och kvinnan innefattar även förväntade 

egenskaper, vilket enligt Biernat och Ma (2005) kallas könsstereotyper. Den kvinnliga 
könsstereotypen ansågs vara feminin, känslomässig, tillgiven, uttrycksfull. Män tillskrev även 
kvinnostereotypen egenskaper som godtrogen och mesig. Kvinnor såg istället 

kvinnostereotypen som omtänksam och trogen. Den manliga könsstereotypen var maskulin, 
tuff, dominant, aggressiv och respektingivande. Kvinnor lade till egenskaper som farlig och 

fientlig medan män såg mansstereotypen som rättvis, atletisk och äventyrlig (Biernat & Ma 
2005). Williams et al. (1999) har analyserat egenskaper som tillskrivs könsstereotyperna i 25 
olika tvärkulturella länder över hela jorden och kommit fram till att män anses vara mer 

utåtriktade, mer plikttrogna, mer rationella och mer öppna för nya upplevelser än kvinnor. 
Kvinnostereotypen däremot ansågs vara mer medgörlig än den manliga stereotypen (Williams 

et al. 1999).  

Butler (2007) förklarar ytterligare att könen består av tre delar som alla ska vara rätt inom 
normen. För att uppfattas som kvinna ska hon ha rätt sorts sexuellt begär, rätt egenskaper och 

rätt kropp. Personer som blandar eller rör sig utanför detta ramverk, den heterosexue lla 
matrisen, uppfattas som svårförståeliga och avvikande.  Gunn (2011) visar i sin studie att även 
barn som bryter mot heteronormen uppfattas avvikande och ”fel”. Ett sätt för vuxna att 

legitimera en pojkes användande av kjol är att hänvisa till Skottland där många heterosexue lla 
män bär kilt – kjol. På så vis ses pojkens kjol som ett uttryck för maskulinitet och pojken 

placeras in i den heteronormativa föreställningen om vad en pojke är (Gunn 2011). Ofta möts 
den som inte följer normen av krav på att förklara sig, medan den som följer normen däremot 
inte möter samma krav på att förklara sig (Dahlborg Lyckhage et al. 2015). Ambjörnsson (2006) 

menar att heteronormativiteten upprätthålls genom lagar, institutioner, strukturer, relationer och 
handlingar. 

 

Sjuksköterskans roll i vårdrelationen 

Løgstrup (1994) menar att varje mellanmänskligt möte innebär en relation. Av naturen bemöter 
människan den andre med tillit, vilket innebär att en del av en själv och ens liv överlämnas till 
den andre och därmed blir dennes ansvar. Relationen är ett ömsesidigt beroende, där det 

underförstått finns ett krav om att respektera och tillvara ta den andres tillit. När en människa 
har ansvar över en del av en annan människas liv har den också makt över människan. Makt är 

alltså en oundviklig del av relationen (Løgstrup 1994). 

Vårdrelation har definierats av Eriksson (2000) som en relation mellan vårdare och patient, 
vilken utgör själva grunden i omvårdnaden. Vårdrelationen tar sin början i det verkliga mötet 
och är en professionell och ömsesidig relation som från vårdarens sida grundas på kunskap 

(Eriksson 2000). Gallant et al. (2002) har vidare analyserat begreppet vårdrelation och funnit 
att det i begreppet vårdrelation även ryms ett partnerskap. Partnerskapet har vuxit fram allt 

eftersom patientens självbestämmande och autonomi blivit viktigare. I kombination med  
informationssamhället och att patienten blivit mer påläst har vårdrelationen kommit att mer och 
mer innefatta ett partnerskap som utjämnar orättvisor och gör förhållandet mellan parterna mer 

jämställt (Gallant et al. 2002). Partnerskap som del i vårdrelationen har stöd i Patientlag (SFS 
2014:821) där patientens rätt till delaktighet i sin egen vård fastställs.  

Chow (2013) skriver att vårdrelationen tar plats mellan sjuksköterskan och patienten. I det här 

utrymmet kan patienten redogöra för sina behov, tankar och känslor och fritt reflektera och 
fundera kring dessa. Här kan sjuksköterskan ta del av detta och bilda sig en uppfattning av 
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patienten som en unik individ. Vårdrelationen består således av två olika perspektiv. Utifrån 

hur dessa perspektiv samspelar och förstår varandra blir vårdrelationen antingen harmonisk 
eller konfliktfylld. Sjuksköterskans attityd är därför viktig för vårdrelationen (Chow 2013). 

Olufemi (2012) definierar attityd som ett brett begrepp som innefattar en människas känslor, 
tankar och reaktioner mot en händelse eller annan person. Attityder är inte medfödda utan är 
inlärda och relativt stabila men möjliga att förändra. De värderar objekt, personer, idéer och 

händelser och kan vara medvetna eller omedvetna och kan uttryckas på olika sätt (Olufemi 
2012). Vidare menar Chow (2013) att sjuksköterskan bör ha en öppen och tillmötesgående 

attityd och visa respekt gentemot patienten. Sjuksköterskan bör ha ambitionen att i 
vårdrelationen möta något nytt för att vårdrelationen ska bli harmonisk och trygg. Om detta 
saknas finns risk att patienten upplever vårdrelationen som otrygg och oharmonisk. Då 

synliggörs maktobalansen som finns i vårdrelationen. Dahlberg Lyckhage (2015) skriver att 
sjuksköterskans makt över patienten i vårdrelationen beror på att sjuksköterskan innehar 

utbildning och kunskap, ett fackmässigt språk samt en plats inom vårdorganisationen. Ansvaret 
att minska denna asymmetri i makt ligger hos sjuksköterskan. 

Allt fler och fler vårdgivare arbetar utifrån en personcentrerad vård (Ekman et al. 2011). 

Personcentrerad vård består enligt Morgan och Yoder (2015) av flera komponenter. 
Sjuksköterskan bör ha en holistisk syn på patienten och på vården. Det innebär att se 
människans behov utifrån flera aspekter; socialt, biologiskt, psykologiskt, spirituellt. Detta ger 

bättre förutsättningar för att uppnå bästa vårdresultat (Morgan & Yoder 2015). Enligt Patientlag 
(SFS 2014:821) ska vården bedrivas med respekt för patientens integritet och autonomi. 

Morgan och Yoder (2015) beskriver i likhet med detta att personcentrerad vård innebär att 
vården ska vara individanpassad, respektfull och syfta till att stärka patientens autonomi och 
självförtroende. En individanpassad vård bygger på anpassning av vården till patientens unika 

personlighet och behov. En förutsättning för individanpassad vård är att sjuksköterskan har 
kunskap om patientens liv, tro, vanor, traditioner, preferenser och aktiviteter (Morgan & Yoder 
2015). Denna kunskap skaffar sig sjuksköterskan främst genom att lyssna till patientens 

berättelse (Ekman et al. 2011). Genom att arbeta individanpassat och inte generalisera visar 
sjuksköterskan uppskattning och respekt gentemot patienten (Morgan & Yoder 2015). I 

enlighet med detta anger Hälso- och sjukvårdslag [HSL] (SFS 1982:763) att vård ska bedrivas 
med respekt för alla människors lika värde och integritet. Målet är att vård ska ges på lika villkor 
till alla invånare. Vården ska uppfylla patientens krav på trygghet och kontakten mellan 

sjukvårdspersonal och patient ska vara god. Detta är även i enlighet med International Council 
of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor (2014), som är en gemensam vägledning för alla 

sjuksköterskor. Där fastslås att omvårdnad ska ges oavsett patientens genus, kön, ålder, 
nationalitet, utseende eller tro. Varje sjuksköterska har personligen ansvar för sin yrkesutövning 
och för att arbeta i enlighet med värdegrunden (ICN 2014). 

 

Heteronormativitet i vården 

Westerståhl och Björkelund (2003) skriver att läkare i primärvården påverkas av heteronormen 
i mötet med patienten. Läkare som själva ansåg sig vara öppna och accepterande gjorde trots 

detta antaganden om att patienterna skulle vara heterosexuella. Deras bild av den ”normala” 
kärnfamiljen var starkt präglad av heteronormen. Morrison och Dinkel (2012) definierar detta 

som heterosexism, det vill säga när icke-homofober ändå gör antaganden enligt heteronormen. 
Röndahl (2011) har undersökt vilken kunskap om homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
queera [HBTQ] och heteronormen som förmedlades under sjuksköterske- och 

läkarutbildningen vid ett svenskt universitet. Båda utbildningarna utgick från heteronormen och 
det enda tillfället då HBTQ-personer diskuterades var då man pratade om sexuellt överförbara 
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sjukdomar och reproduktion. Kunskapen om HBTQ-personer var låg inom utbildningen vilket 

ledde till att alla patienter antogs vara heterosexuella (Röndahl 2011).  

Även inom hälso- och sjukvården är alltså heteronormen styrande. Vårdpersonalens brist på 
kunskap om heteronormen och HBTQ-personer leder till felaktiga antaganden om patienter 

samt att en minoritet osynliggörs. Det är varken förenligt med HSL (SFS 1982:763) eller ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor (2014).  

 

Problemformulering 

Heteronormativiteten genomsyrar samhället och därmed också hälso- och sjukvården. Den 
bygger på ett värderande motsatssystem om sexualitet, kön och könens egenskaper, och 
upprätthålls genom relationer och handlingar. De som faller utanför normen möts ofta av 

tveksamhet och ifrågasättande attityder. Sjuksköterskans uppgift är att ge jämlik vård med ett 
holistiskt synsätt. Det är beskrivet i tidigare forskning att heteronormativa attityder finns hos 

läkare, läkarstudenter och sjuksköterskestudenter, vilket inte är förenligt med Hälso- och 
sjukvårdslagen. Det är därför viktigt att belysa sjuksköterskors heteronormativa attityder då 
sjuksköterskor utgör en stor personalgrupp inom hälso- och sjukvården, innehar en 

maktposition i vårdrelationen samt är ansvariga för patientens omvårdnad. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans heteronormativa attityder inom 

vårdrelationen.  
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Metod 
En systematisk litteraturstudie innebär att all tidigare forskning inom ett specifikt område 
systematiskt söks, granskas och sammanställs. Forskningen som den systematiska 

litteraturstudien grundar sig på bör vara aktuell och i form av vetenskapliga artiklar/rapporter 
(Forsberg & Wengström 2016). En systematisk litteraturstudies resultat är en sammanställning 

av aktuell forskningsevidens inom området (Polit & Beck 2016). Litteraturstudien är gjord 
enligt en niostegsmodell av Polit och Beck (2016) (figur 1), men kan inte ses som systematisk 
eftersom inte all tidigare forskning kunnat bearbetas. Litteratursökningen har genomförts 

systematiskt.  

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2016, s. 89) niostegsmodell. Fritt översatt och modifierad. 

 

Litteratursökning 

Sökprocessen genomfördes enligt figur 1, genom att utifrån valt syfte (steg 1) identifiera 

relevanta sökord och databaser (steg 2). Databaserna PubMed och CINAHL valdes ut eftersom 
de innehåller publikationer om medicin och omvårdnad. Databasen PsycINFO innehå ller 
publikationer om beteende- och samhällsvetenskapliga ämnen och användes för att få ett 

bredare underlag av artiklar till urval 1. Sökord till respektive databas formulerades utifrån syfte 
och ämnesområde. I PubMed användes MeSH-termerna Gender Identity, Nurse-patient 

relations, Prejudice, Sexism, Attitude, Sexuality och trunkeringen Nurs*. I CINAHL användes 
Headings; Gender Identity, Professional-Patient Relations, Attitude of Health Personnel, 
Sexism, Attitude to Sexuality. I PsycINFO användes Thesaurus; Gender Identity, Attitudes, 

Sexism, Nurses, Sexuality och trunkeringen Nurs*.  

1. Formulera syfte och 
frågeställning.

2. Utforma sökstrategi;  
databaser, sökord och 

eventuella 
begränsningar.   

3. Genomför 
litteratursökning och 
inhämta primärkällor.

4. Granska artiklarnas 
relevans genom att läsa 

titel och abstract. 

5. Läs igenom artiklarna 
och kontrollera att 

resultatet stämmer mot 
det egna syftet.

6. Genomför en kritisk 
granskning av artiklarna.

7. Sammanställ 
artiklarnas innehåll.

8. Analysera artiklarnas 
innehåll och idenfiera 

teman. 

9. Sammanställ ett 
resultat.
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Inklusions- och exklusionskriterier 

I litteratursökningen användes inklusions- och exklusionskriterier (steg 2, figur 1). Artiklar som 
inkluderades skulle vara skrivna på engelska, vara peer-reviewed och publicerade tidigast år 

2001. De skulle även svara på valt syfte. Studier vars kontext enbart var psykiatri, vars 
informanter enbart var psykiatrisjuksköterskor eller studier genomförda på barn exkluderades. 
Litteraturstudier och artiklar som inte var forskningsrapporter exkluderades.  

I steg 3 (figur 1) genomfördes litteratursökningen systematiskt i databaserna (tabell 1, 2, 3) och 
resultatet har sammanställts i tabell 4. I tabellerna har antal dubbletter redovisats. En intern 
dubblett är en artikel som framkommit i flera sökningar inom samma databas. Extern dubblett 

är en artikel som framkommit i sökningar i flera databaser. Dubbletter har inte redovisats i urval 
2 och 3.  

 

Tabell 1. Sökning i databasen PubMed, september 2016. 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Gender identity 6 783    
S2 Nurse-patient relations 13 406    
S3 Prejudice 14 373    
S4 Sexism 642    
S5 Attitude 170 055    
S6 Nurs* 338 646    
S7 Sexuality 16 745    
S8 S1 AND S2 46           14 4 4 
S9 S1 AND S3 570    
S10 S9 AND S6 82 5 (4*) 1 1 
S11 S2 AND S4 2           1 1 1 
S12 S1 AND S5 1 131    
S13 S8 AND S5 30 8 (8*) 0  
S14 S4 AND S5 AND S6 9 1 (1*) 0  
S15 S2 AND S7 122 3 (2*) 1 1 
S16 S3 AND S6 AND S7 145 5 (2*) 3 3 
Totalt              37 (17*) 10 10 

*intern dubblett  

Begränsningar användes när litteratursökning genomfördes i PubMed. Sökningen begränsades 
till att bara innehålla artiklar publicerade tidigast 2001, skrivna på engelska och som var peer-

reviewed.  
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Tabell 2. Sökning i databasen CINAHL, september 2016. 

Sökning Sökord Antal träffar   Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Gender Identity 893    
S2 Professional-Patient 

Relations 
12 624    

S3 Attitude of Health 
Personnel  

10 516    

S4 Sexism 575    
S5 Attitude to Sexuality  1 098    
S6 S1 AND S2 24      2 0  
S7 S1 AND S3 24      2 1 1 
S8 S2 AND S4 24      1 1 0 
S9 S3 AND S4 21      0 0  
S10 S2 AND S5 57      2 0  
S11 S1 AND S5 88      2 (1*) 0  

Totalt        9 (1*) 2 1 

 *intern dubblett 

Begränsningar användes när litteratursökning genomfördes i CINAHL. Sökningen begränsades 
till att bara innehålla artiklar publicerade tidigast 2001, skrivna på engelska och som var peer-

reviewed. Sökningen begränsades även till att utesluta artiklar publicerade i MEDLINE 
(PubMed) för att undvika dubbletter.  

 

Tabell 3. Sökning i databasen PsycINFO, september 2016. 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Gender Identity 5 811    
S2 Nurs* 83 781    
S3 Attitudes 125 937    
S4 Sexism  868    
S5 Nurses 16 264    
S6 Sexuality 6 360    
S6 S1 AND S5 27  5 (2**) 1 1 
S7 S2 AND S4 9  0   
S8 S1 AND S2 AND S3 28  5 (3*, 1***) 0  
S9 S2 AND S3 AND S6 90  2 (1*, 1**) 0  

Totalt    12 (4*, 3**, 

1***) 

1 1 

*intern dubblett, ** extern dubblett (PubMed), ***intern och extern dubblett (PubMed) 

Begränsningar användes när litteratursökning genomfördes i PsycINFO. Sökningen 

begränsades till att bara innehålla artiklar publicerade tidigast 2001, skrivna på engelska och 
som var peer-reviewed.  
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Urval 

I samband med litteratursökningen genomfördes tre urval.  

 

Tabell 4. Sammanställning över databassökningar och urval. Dubbletter har inte redovisats.  

Databas Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed 20 10 10 
CINAHL 8 2 1 
PsycINFO 4 1 1 

Totalt 32 13 12 

 

Urval 1 utfördes enligt steg 4 (figur 1). Artiklarnas titel och om möjligt abstract lästes. Artiklar 

som inkluderades skulle vara relevanta för syftet. Totalt primärgranskades 828 titlar. Urval 1 
resulterade i 32 artiklar. 

Urval 2 genomfördes enligt steg 5 (figur 1). De 32 artiklar som återstod efter urval 1 togs fram 

i sin helhet. Därefter kontrollerades metod och resultat. De artiklar vars metod och resultat inte 
stämde mot valt syfte eller inte grundades på en vetenskaplig studie exkluderades. Exempel på 
artiklar som exkluderades var artiklar som enbart behandlade heteronormativitet inom 

psykiatrin/rättspsykiatrin, hade ett patientperspektiv eller artiklar där deltagare var studenter. 
Urval 2 resulterade i totalt 13 artiklar. 

Urval 3 genomfördes enligt steg 6 (figur 1). En kvalitetsgranskning utfördes på samtliga 13 

artiklar enligt granskningsmallarna ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research 
Report” (Polit & Beck 2016, s. 106) och ”Guide to an Overall Critique of a Quantitat ive 
Research Report” (Polit & Beck 2016, s. 102). En artikel exkluderades efter 

kvalitetsgranskningen då metod och resultat beskrevs bristfälligt. Totalt ingår tolv artiklar i 
litteraturstudiens resultat (bilaga 1). 

 

Databearbetning 

Samtliga tolv artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat lästes enskilt av författarna. 
Artiklarnas innehåll diskuterades och sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 1) enligt steg 7 
(figur 1). Artiklarnas resultat analyserades genom att meningar och stycken som svarade på 

syftet identifierades och markerades. Innehållet analyserades och diskuterades av båda 
författarna tills konsensus uppnåtts. Därefter grupperades data efter gemensamt innehåll och 

resulterade i fem teman (steg 8 och 9, figur 1), vilka redovisas i resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2016) menar att alla artiklar i en litteraturstudie samt dess resultat 

ska redovisas. Enligt Polit och Beck (2016) ska studien vara objektiv och artiklar vars resultat 
avviker från övriga artiklar ska inte uteslutas. För att undvika felaktiga översättningar ska inte 
citat översättas utan skrivas på originalspråk. I första hand ska primärkällor användas och 

plagiering eller fabricering av data får inte förekomma. Artiklar som används i litteraturstud iers 
resultat ska vara etiskt granskade (Polit & Beck 2016). Northern Nurses’ Federation [NNF] 

(2003) beskriver forskningsetiska riktlinjer utifrån de fyra grundläggande etiska principerna; 
principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada, principen om 
rättvisa. Forskningsresultatet ska enligt principen om att göra gott inneha potential att förbättra 

omvårdnaden för gruppen som undersöks. Resultatet ska kunna implementeras i 
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sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (NNF 2003). I samband med litteraturstudien har 

ovanstående etiska aspekter beaktats. Objektivitet har eftersträvats och förutfattade meningar 
har så långt det varit möjligt åsidosatts. Genomgående har primärkällor använts, citeringar har 

återgetts ordagrant och fabricering har inte förekommit. Endast artiklar som blivit etiskt 
granskade har ingått i litteraturstudiens resultat. Litteraturstudien beaktar principen om att göra 
gott då valt ämnesområde och syfte är av betydelse för sjuksköterskans förmåga att arbeta 

hälsofrämjande.  
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Resultat 
Studiens resultat baseras på tolv vetenskapliga artiklar (bilaga 1) som genomgått 
kvalitetsgranskning. Efter databearbetning framkom fem teman (figur 2). 

 

Figur 2. Fem teman som beskriver sjuksköterskors heteronormativa attityder inom vårdrelationen.  

 

Brist på kunskap och osäker attityd 

Flera studier (Beagan et al. 2013; Carabez et al. 2016; Röndahl et al. 2004a; Röndahl et al. 
2004b) visade att sjuksköterskor saknade kunskap kring normbrytare som till exempel 

homosexuella eller transpersoner. I Röndahl et al. (2004b) uttryckte sjuksköterskor osäkerhet 
då de kände sig obekväma, och okunskap då de benämnde homosexualitet som ett val patienten 

gjort. Osäkerhet kring ämnet var ett skäl till att sjuksköterskor skulle avstå från att vårda 
homosexuella patienter om de kunde (Röndahl et al. 2004b). I Röndahl et al. (2004a) trodde en 
tredjedel av sjuksköterskorna att homosexualitet var något förvärvat. Sådan brist på kunskap 

ledde till negativare attityder mot att vårda dessa patienter. I Carabez et al. (2016) upplevde 
sjuksköterskor obekvämhet när de pratade om eller vårdade transpersoner. Studien av Beagan 

et al. (2013) påvisade också sjuksköterskors osäkerhet och okunskap;  

Gay is one thing. Okay, that’s fine. That’s just who you have sex with. But, trans? 
Like, what does that even mean? I don’t know what that anatomy is supposed to even 
look like. I have no idea. (Beagan et al. 2013, s. 85)  

Sjuksköterskorna var ofta obekväma när kroppen inte stämde överens med patientens 
könsidentitet och de hade svårt för att inte använda ”fel” pronomen (Beagan et al. 2012; Beagan 

et al. 2013; Carabez et al. 2016). Osäkerheten kunde även visa sig som nervösa skratt, 
stammande eller genom avhumaniserande uttalanden (Carabez et al. 2016).  

 

Värderande och dömande attityd 

Flera studier (Beagan et al. 2012; Carabez et al. 2016; Röndahl et al. 2004b; Sabin et al. 2015) 
visade att sjuksköterskor värderade patienter och hade en dömande attityd mot patienter som 

Brist på kunskap och 
osäker attityd

Värderande och dömande 
attityd

Könsstereotypa attityder 
mot patienten

Könsstereotypa attityder 
om sjuksköterskan 

Professionell attityd
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avvek från heteronormativiteten. I Carabez et al. (2016) studie framkom flera exempel på 

sjuksköterskor som bemötte normbrytande patienter sämre än de som följde normen;  

You would think that a nurse being an educated individual, taking an oath to care, 
would care for the patient regardless, but [discrimination] is still prevalent in our 
field. (Carabez et al. 2016, s. 263) 

Röndahl et al. (2004b) beskriver sjuksköterskor med en värderande attityd mot homosexue lla 

patienter, då sjuksköterskorna upplevde känslor som skuld, medlidande, fruktan, förakt, ilska 
och avsmak. Carabez et al. (2016) visar att sjuksköterskor såg transpersoner som onormala och 
avvikande från andra patienter. När patienten identifierade sig som transperson, men enligt 

sjuksköterskan inte levde upp till utseendeidealet för det könet, möttes patienten av skratt, 
skämt och dömande attityder. Patienten avhumaniserades och objektifierades också genom att 

av sjuksköterskan kallas för ”det” eller ”trannie”. Objektifieringen av patienten kunde ske 
genom att sjuksköterskan förnekade patientens könsidentitet eller blottade transpersonens 
könsorgan för utomstående kollegor (Carabez et al. 2016). Sjuksköterskor antog att 

transpersoner var underordnade och fick sämre vård när de fick frågan om de individanpassade 
omvårdnaden (Beagan et al. 2012). 

Sabin et al. (2015) visade att de flesta heterosexuella sjuksköterskor föredrog att vårda 

heterosexuella patienter framför homosexuella patienter. Heterosexuella kvinnliga 
sjuksköterskor föredrog starkt att vårda patienter som enligt heteronormen anses feminina och 
lika dem själva, alltså heterosexuella kvinnor och homosexuella män (Sabin et al. 2015). I en 

studie av Röndahl et al. (2004b) angav 36 % av sjuksköterskorna att de skulle avstå från att 
vårda homosexuella patienter, om valmöjligheten existerade. Carabez et al. (2016) beskriver 

liknande situationer när patienten var en transperson. Flera sjuksköterskor undvek att vårda 
dem, de lät någon annan ta över eller helt enkelt vägrade att gå in till patienten; ”I’m not going 
in there” (Carabez et al. 2016, s. 263). 

 

Könsstereotypa attityder mot patienten 

Alla sjuksköterskor i Foss och Sundbys (2003) studie angav att det var skillnad på kvinnliga 
och manliga patienter.  De gick utan tvekan direkt vidare till att beskriva och karaktärisera vad 

som var utmärkande för kvinnliga och manliga patienter. Manliga patienter beskrevs mindre 
tydligt än kvinnliga patienter, eftersom de utgjorde normen. De sågs som mer lättsamma och 

humoristiska än kvinnliga patienter. De beskrevs även som medgörliga, tydliga och tacksamma 
över sjuksköterskans arbete (Foss & Sundby 2003). I en studie av Bernardes och Lima (2010) 
fram det att sjuksköterskor upplevde män med kronisk ryggsmärta som mindre stoiska och 

mindre dominanta än stereotypen av mannen. En man med kronisk ryggsmärta uppfattades av 
sjuksköterskan vara mindre stark än en kvinna med kronisk ryggsmärta. Kvinnor med kronisk 

ryggsmärta sågs av sjuksköterskan som mycket mindre feminina än de utan smärta (Bernardes 
& Lima 2010). Kvinnliga patienter beskrevs som en mestadels negativ motsats till den manliga 
normen. I motsats mot männen beskrevs kvinnliga patienter som svårhanterliga och krävande 

och uppfattades som lättpåverkade av varandra (Foss & Sundby 2003) samt mer beroende, 
mindre självsäkra och mindre objektiva än män (Bernardes & Lima 2010). Sättet kvinnorna 

kommunicerade på upplevdes som mindre effektivt och mer tidskrävande än sättet manliga 
patienter kommunicerade på. Sjuksköterskor uppskattade att omvårdnaden av kvinnliga 
patienter tog mycket mer tid än vad den egentligen gjorde (Foss & Sundby 2003).  
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Könsstereotypa attityder om sjuksköterskan 

Det framkom i flera studier (Evans 2002; Fisher 2009; Harding et al. 2008; Pritchard 2005) att 
sjuksköterskor har heteronormativa uppfattningar om sin egen roll och profession, och om sina 

kollegor. I en studie av Evans (2002) framkom det att manliga och kvinnliga sjuksköterskor 
utför omvårdnad på olika sätt. I Fisher (2009) beskrev sjuksköterskor att heteronormen och dess 
motsatssystem med kvinnligt/manligt, man/kvinna, heterosexualitet/homosexualitet var ett 

problem i omvårdnaden och att manliga sjuksköterskor ofta använde mindre beröring i sitt 
arbete än sina kvinnliga kollegor. Det berodde på att de upplevde problem i vårdrelationen när 

de skulle beröra sina patienter (Fisher 2009). Evans (2002) visade att manliga sjuksköterskor 
inte ansåg att beröring kom naturligt för dem som män och var oroliga för att deras beröring 
skulle missförstås. Sådana missförstånd kunde resultera i att den manliga sjuksköterskan 

anklagades för homosexualitet om patienten var man eller sexuella övergrepp om patienten var 
kvinna (Evans 2002). För att uppfattas som heterosexuella brukade de manliga 

sjuksköterskorna prata om sina fruar och barn, försökte framstå som ”macho” och pratade 
avståndstagande om homosexuella personer. När patienten var en man, styrdes beröringen av 
en maskulin norm (Fisher 2009). De försökte få patienten att känna tilltro och trygghet i 

vårdrelationen, genom att avsätta tillräckligt med tid för att hinna bygga förtroende, informera 
och kommunicera, att vara varsamma och upprätthålla patientens integritet (Evans 2002; Fisher 

2009). För att kompensera att de använde mindre beröring så uppgav flera manliga 
sjuksköterskor att de använde humor som ett komplement för att etablera en fungerande 
vårdrelation (Evans 2002; Harding et al. 2008). Manliga sjuksköterskor upplevde svårighe ter 

att skydda sig från dessa anklagelser och upplevde beröring som osäkert. Detta resulterade i att 
de ofta försökte byta arbetssätt eller byta arbetsuppgift med en kvinnlig kollega (Evans 2002; 

Harding et al. 2008). Manliga sjuksköterskor möttes också av heteronormativa antaganden av 
sina kvinnliga sjuksköterskekollegor. I en studie blev en manlig sjuksköterska anmäld till 
chefen av en kvinnlig kollega efter att han lugnat en upprörd kvinnlig patient genom att ha lagt 

sin hand på hennes axel (Evans 2002). Flera kvinnliga sjuksköterskor förstärkte 
heteronormativitetens könsstereotyper genom att anta att patienten inte ville bli vårdad av en 

man och frågade patienten om det gick bra att en man utförde omvårdnaden, något patienten 
inte själv uppfattat som ett problem (Harding et al. 2008).  

Det finns en föreställning om att sjuksköterskeyrket förknippas med kvinnor (Fisher 2009) och 
att kvinnor förväntas att vårda. Sjuksköterskeyrket ses som feminint, vilket gör omvårdnad 

feminint (Pritchard 2005). Många kvinnliga sjuksköterskor tar därmed för givet att de har rätt 
att vårda alla patienter oavsett vilken könsidentitet patienten har (Evans 2002; Harding et al. 

2008). Detta antagande om att omvårdnad skulle vara feminint kunde vara positivt för kvinnliga 
sjuksköterskor, då det var accepterat att de relaterade till patienten på ett mer känslomäss igt 
plan, vilket var en tillgång i vårdrelationen. Detta gällde speciellt då patienten identifierade sig 

som kvinna, då sjuksköterskan kunde visa kunskap och sympati som komplement till den mer 
vedertagna distanserade, professionella rollen (Pritchard 2005). 

 

Professionell attityd 

I flera studier (Beagan et al. 2012; Beagan et al. 2013; Carabez et al. 2016; Fisher 2009) 
framkom att många sjuksköterskor hade kunskap om heteronormen. Carabez et al. (2016) fann 

att sjuksköterskor hade kunskap om samhällets normer och var medvetna om deras påverkan; 
”I think nurses and health care providers bring their baggage, um, and they cannot care for 
transgender, um, objectively” (Carabez et al. 2016, s. 267). En annan sjuksköterska visade 

kunskap om heteronormen då kliniken lagt till könsidentiteten ”annat”, då hen påpekade att 
”annat” fortfarande var exkluderande, då det syftar till något annat än det som är förväntat och 

normalt (Beagan et al. 2013). Genomgående i Beagan et al. (2012) var att de intervjuade 
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sjuksköterskorna var professionella och inte ville förolämpa någon patient genom att göra 

antaganden eller exkludera någon genom att anta att alla var heterosexuella; ”I’m always so 
worried about offending people and sort of making that assumption that everybody is 

heterosexual” (Beagan et al. 2012, s. 53). Många sjuksköterskor var medvetna om att de gjorde 
dessa antaganden och att deras språk ibland kunde vara exkluderande och tyckte därför att det 
var viktigt att veta patientens sexuella läggning och könsidentitet (Beagan et al. 2012). Det 

fanns sjuksköterskor som hade en positiv och professionell attityd till att vårda homosexue lla 
patienter (Röndahl et al. 2004a) och upplevde sig som glada, tillfredsställda, uppmuntrade, 

stolta och upplysta i samband med vård av homosexuella patienter (Röndahl et al. 2004b). I två 
studier av Carabez et al. (2016) och Röndahl et al. (2004b) framkom det att sjuksköterskor var 
överens om att trots deras egna värderingar så hade alla rätt till en jämlik omvårdnad. 
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Diskussion 
Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors heteronormativa attityder inom 
vårdrelationen. Resultatet visar att sjuksköterskor har många heteronormativa attityder som 

både gäller dem själva, kolleger och patienter. I resultatet framkom även att det bland 
sjuksköterskor finns en viss medvetenhet och kompetens om heteronormativiteten.  

 

Resultatdiskussion 

I temat Brist på kunskap och osäker attityd beskrivs sjuksköterskors upplevelser av osäkerhet 
och deras brist på kunskap vid vård av homosexuella och transpersoner. Sådan okunskap ledde 
till negativare attityder mot vård av dessa patienter, vilket bekräftas av Willoughby et al. (2010) 

som undersökt samband mellan kunskap och transfobi och funnit att låg kunskap resulterat i 
ökad transfobi. Kvigne et al. (2005) visar att sjuksköterskor ofta inte är medvetna om 

heteronormativiteten, och därför lättare agerar utifrån normen och gör antaganden om sina 
patienter. För vissa patienter faller det väl ut medan andra blir offer för deras kunskapsbrist 
(Kvigne et al. 2005). Litteraturstudiens resultat visar att det fanns bristande kunskap och 

osäkerhet kring vilket språk som skulle användas. I Carabez et al. (2015) framkommer liknande 
resultat, då det bland sjuksköterskor råder stor förvirring och okunskap gällande vad kön och 

könsidentitet är. Endast 5 % av sjuksköterskorna i studien använde ett språk som inkluderade  
fler könsidentiteter än man och kvinna. 44 % visste inte vad ett inkluderande språk innebar 
(Carabez et al. 2015). Om sjuksköterskans kommunikation är heteronormativ blir patienten 

mindre tillitsfull och mindre benägen att dela med sig av för vården betydelsefull information 
(Utamsingh et al. 2015). Riggs och Bartholomaeus (2016) resultat visar att 

psykiatrisjuksköterskor som fått utbildning eller har erfarenhet från att vårda transpersoner har 
större heteronormativ kompetens och en mer positiv attityd gentemot transpersoner än de som 
inte fått det. Studien visade också att det saknas information om transsexualitet att tillgå för 

sjuksköterskor för att kunna stärka vårdrelation med transpersonen (Riggs & Bartholomaeus 
2016). Det är alltså av stor vikt att sjuksköterskor får utbildning om heteronormativitet så att 

okunskapens konsekvenser kan elimineras. RFSL (2016a) erbjuder både utbildning och 
certifiering inom HBTQ och normer med målet att deltagarna ska nå ett HBTQ-kompetent 
bemötande. 

Temat Värderande och dömande attityd beskriver att sjuksköterskor värderar sina patienter och 

har en dömande attityd till patienter som avviker från heteronormativiteten. Sjuksköterskor 
upplevde obehag och bland annat förakt och avsmak. Värderande och dömande attityder kunde  

också manifesteras som diskriminering och objektifiering av patienten, och ibland 
avståndstagande och en vägran att ge vård. Litteraturstudiens resultat stöds av Dibley (2009) 
vars forskning har visat att liknande attityder finns hos barnmorskor som vårdar homosexue lla 

kvinnor. Kvinnorna i studien upplevde att barnmorskorna uttryckte homofoba attityder både 
underförstått och mer tydligt, vilket resulterade i att många av kvinnorna inte berättade om sin 

sexuella läggning. I några fall blev även kvinnorna nekade vård av barnmorskorna (Dibley 
2009). En värderande attityd gentemot homosexuella patienter redovisar även Chapman et al. 
(2011) i en studie med sjuksköterske- och läkarstudenter, där 16 % av deltagarna inte tyckte att 

lesbiska kvinnor hade rätt att bli föräldrar. Dessa värderande och diskriminerande attityder hos 
sjuksköterskorna är i motsats till vad Chow (2013) menar är viktigt för att nå en harmonisk 

vårdrelation, nämligen att sjuksköterskans attityd bör vara öppen och tillmötesgående. Då ges 
patienten möjlighet att uttrycka sig själv, sina behov och sina känslor (Chow 2013). 
Sjuksköterskornas dömande attityder gör det också svårare att arbeta personcenterat, då det 

enligt Morgan och Yoder (2015) är en förutsättning att sjuksköterskan har kunskap och insikt 
om patientens liv och behov. Således är det troligt att sjuksköterskors värderande, dömande och 
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diskriminerande attityder mot normbrytande patienter också har en negativ inverkan på 

vårdrelationen och själva omvårdnaden. 

Temat Könsstereotypa attityder mot patienten beskriver könsstereotypa och heteronormativa 
förväntningar sjuksköterskor har om patienter. Sjuksköterskorna gjorde skillnad på manliga och 

kvinnliga patienter, där de tillskrevs olika egenskaper. Manliga patienter utgjorde normen och 
kvinnan motsatsen. Detta antagande om ett motsatssystem byggt på två kön där kvinnan ses 

som avvikande är i likhet med hur Hirdman (1988) beskriver det heteronormativa samhället. 
Sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat bar på samma heteronormativa fördomar om 
könen som Biernat och Ma (2005) redovisar. Bland annat det att kvinnan sågs som underordnad, 

känslomässig och uttrycksfull, medan mannen sågs som respektingivande och fysiskt starka.  
Bilden av mannen som sexuell och stark och kvinnan som svag och sårbar styrks ytterligare i 

en studie med psykiatrisjuksköterskor av Quinn et al. (2011). I litteraturstudiens resultat 
beskrivs manliga patienter som mer tacksamma över omvårdnaden, vilket inte stämmer överens 
med vad Andersson och Hansebo (2009) redovisar i sin studie. Där framkommer det att de 

kvinnliga patienterna upplevde omvårdnaden som positivare och uppskattade 
sjuksköterskornas arbete mer än de manliga patienterna (Andersson & Hansebo 2009). Detta 

skulle kunna förklaras i att sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat hade en redan 
förutbestämd föreställning om att kvinnliga patienter skulle vara mer krävande och mindre 
tacksamma.  

I temat Könsstereotypa attityder om sjuksköterskan beskrivs flera olika heteronormativa 

uppfattningar som sjuksköterskor har om sig själva, sin egen profession och sina kollegor. 
Manliga sjuksköterskor upplevde beröring av patienten som ett problem, eftersom mäns 

beröring var sexualiserad. Männen utvecklade olika strategier för att skydda sig mot 
konsekvenser av detta. Dessa skyddsstrategier är förståeliga då manliga sjuksköterskor enligt 
Chiarella och Adrian (2014) utgör två tredjedelar av de som inom sjukvården i Australien 

anmäls för kränkande och oprofessionellt bemötande eller beröring, vilket är en hög siffra då 
män endast utgör 9 % av alla australiensiska sjuksköterskor (Chiarella & Adrian 2014). 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskeprofessionen sågs som kvinnlig, vilket 
medförde en del fördelar till kvinnliga sjuksköterskor. I en studie av Andersson och Hansebo 
(2009) visar resultatet att kvinnliga sjuksköterskor är mer populära bland patienterna än manliga 

sjuksköterskor. Alla manliga patienter i studien föredrog att ha en kvinnlig sjuksköterska som 
utförde omvårdnaden (Andersson & Hansebo 2009). Liknande uppfattningar om hur en manlig 

respektive kvinnlig sjuksköterska är redogörs i Kumpula och Ekstrand (2009), där manliga 
sjuksköterskor inom rättspsykiatrin beskrivs som starka, rationella och handlingskraftiga. I 
litteraturstudiens resultat framkommer det att sjuksköterskor har könsstereotypa uppfattningar, 

vilket stärks av Quinn et al. (2011) som visar att sjuksköterskor tycker att det är lättare att prata 
om sexualitet med personer av samma kön på grund rädsla för missförstånd som kunde leda 

vidare till anmälningar (Quinn et al. 2011). Sjuksköterskors könsstereotypa attityder drabbar 
inte bara patienter utan också dem själva och andra sjuksköterskor. Främst manliga 
sjuksköterskor skulle ha fördel av att ett mer normkritiskt förhållningssätt då de i dagsläget 

hindras att utföra delar av sitt arbete.  

Temat Professionell attityd beskriver sjuksköterskor som är medvetna om att 
heteronormativitet finns och har en öppen och professionell attityd. De är medvetna om att de 

är formade av normen och rädda för att göra antaganden om patienter och skada dem. Att det 
finns sjuksköterskor med professionell attityd verkar rimligt då Dibley (2009) beskriver att flera 
av de homosexuella kvinnorna i studien även bemötts positivt och med acceptans av 

barnmorskor, vilket gjorde vårdrelationen harmonisk. Detta professionella bemötande av 
inkluderande, stöttande och individanpassad vård kunde väga upp för tidigare incidenter av 

negativa attityder (Dibley 2009). Hughes (2008) styrker vikten av en professionell attityd hos 
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sjuksköterskan då äldre homosexuella män anger att de vill bli bemötta med respekt och tillit 

av vården (Hughes 2008). Enligt Hagen och Galupo (2014) möter transpersoner varje dag 
människor som ifrågasätter deras kön vilket kan skapa stress och ångest. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskan bemöter transpersonen med en professionell och positiv attityd, vilket ger 
transpersonen möjlighet att fokusera på hälsan och inte könet (Hagen & Galupo 2014). Ett 
viktigt steg till att skapa en mer professionell och tillitsfull vårdrelation är att öka kompetensen 

om heteronormativitet bland sjuksköterskor. Då minskar risken för att fördomar uttrycks och 
patienten får lättare att känna tillit till sjuksköterskan.  

I delar av resultatets teman kan ett övergripande mönster eller process ses, där kunskap är en 

grundläggande faktor vilken leder till antingen heteronormativa eller normkritiska och 
professionella attityder. Resultatet skulle kunna ses som att kunskapsbrist och osäkerhet bland 

sjuksköterskor leder till värderande och dömande attityder, vilket tar sig uttryck i 
könsstereotypa attityder både gentemot patienter och sjuksköterskor. Professionella attityder, 
oftast baserade på kunskap om heteronormativitet, finns trots detta hos en del sjuksköterskor. 

Resultatet har inte redovisats som denna process eftersom den inte genomsyrade hela resultatet, 
utan det fanns delar som avvek från detta mönster.  

I Ambjörnsson (2006) beskrivs relationer och handlingar som viktiga faktorer till att 

heteronormativiteten bibehålls i samhället. Løgstrup (1994) menar att makt och tillit är viktiga 
delar av en relation. Vårdrelationen är enligt Eriksson (2000) en grundläggande del i 
sjuksköterskans arbete. I kombination med litteraturstudiens resultat blir sjuksköterskans 

ansvar att inte låta heteronormativiteten styra vårdrelationerna ännu tydligare för att uppnå en 
jämlik och tillgänglig vård för alla. 

Det finns en del tidigare forskning om heteronormativitet gjord med psykiatrisjuksköterskor  

(Kumpula & Ekstrand 2009) och barnmorskor (Dibley 2009), som visar liknande resultat som 
litteraturstudiens resultat. Både psykiatrisjuksköterskor och barnmorskor är vidareutbildade 
sjuksköterskor, som arbetar inom fält med mer fokus på kön och könsidentitet. Trots det saknas 

kunskap om heteronormativitet. Det finns även studier som visat att psykiatrisjuksköterskor 
som fått utbildning om heteronormativitet och bemötande av HBTQ-personer har en positivare 

attityd till dessa patienter (Riggs & Bartholomaeus 2016). Detta borde även gälla 
grundutbildade sjuksköterskor.  

 

Metoddiskussion 

Det är svårt att i vetenskaplig litteratur finna en definition av begreppet heteronormativitet.  
Introduktionen innehåller därför en bred beskrivning av begreppet som har fått stå till grund för 
hela litteraturstudien. Den befintliga forskningen om heteronormativitet inom omvårdnad är 

liten och den breda definitionen av begreppet i introduktionsavsnittet syftar till att inkludera all 
relevant forskning inom området.  

Arbetet med litteraturstudien har genomförts strukturerat, och har genomgående följt en 

modifierad modell (figur 1) av Polit och Beck (2016). Modellen har modifierats på så sätt att 
steg 6 och 7 bytt plats, detta för att underlätta arbetet. Databaserna som användes för 
litteratursökningen var PubMed, CINAHL och PsycINFO och ansågs innehålla artiklar 

relevanta för omvårdnad och heteronormativitet. Litteraturstudiens validitet styrks då sökorden 
som användes i litteratursökningen syftade till att fånga upp alla artiklar som behandlade ämnet. 

För att göra detta systematiskt användes i första hand MeSH-termer, Headings och Thesaurus, 
och i andra hand trunkeringar. Sökorden för de olika databaserna skiljer sig åt, men de som 
användes motsvarade varandra så långt det var möjligt. Heteronormativitet fanns inte som 

MeSH, Headings eller Thesaurus, utan de andra sökorden kombinerades för att få fram artiklar 
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som behandlade heteronormativitet. För att kontrollera litteraturstudiens validitet genomfördes 

frisökningar på heteronormativitet efter avslutade databassökningar men frisökningarna gav 
inga nya användbara träffar. Sökningar med fler kombinationer och fler sökord har genomförts 

men då dessa inte gav några nya användbara träffar har de inte redovisats. Då de redovisade 
sökningarna bestod av många sökord och kombinationer samt gav 828 artiklar att 
primärgranska, bedömdes tabellerna bli alltför stora. Endast sökningar som ansågs relevanta 

redovisades. I litteratursökningen söktes artiklar skrivna på engelska. Detta gjordes för att 
forskningsrapporter i första hand publiceras på engelska. Ingen av författarna har engelska som 

modersmål men har goda engelskkunskaper. Vid osäkerhet användes engelsk-svenska 
ordböcker. Databassökningarna begränsades till att innehålla artiklar publicerade de senaste 15 
åren. Detta för att få tillräckligt antal artiklar samtidigt som de ändå anses innehålla aktuell 

forskning.  

Urval genomfördes i tre steg, där urval 3 innefattade en kvalitetsgranskning av artiklarna enligt 
tidigare nämnda granskningsmallar (Polit & Beck 2016). Delar som granskades var bland annat 

typ av urval, antal informanter och etiska överväganden.  Enligt Polit och Beck (2016) bör ett 
urval pågå tills mättnad uppnåtts. Ett bekvämlighetsurval bör vara något större än till exempel 

ett strategiskt urval, detta för att fånga fler upplevelser och få mer meningsfull data. Ett 
strategiskt urval kan vara något mindre då informanterna är strategiskt utvalda eftersom de tros 
kunna tillföra bred och meningsfull data till studien (Polit & Beck 2016).  Därmed har det 

säkerställts att litteraturstudiens resultat baseras på kvalitetsgranskat vetenskapligt material, 
vilket bidrar till litteraturstudiens trovärdighet.  

Databearbetningen genomfördes genom att artiklarnas resultat lästes upprepade gånger. Sedan 

identifierades och markerades stycken och meningar som svarade på syftet. Dessa analyserades 
vidare och grupperades sedan efter innehåll, som omgrupperades tills konsensus uppnåtts. 
Innan citat och meningar fördes in i resultatet kontrollerades de mot sin ursprungliga kontext 

för att undvika feltolkningar av innebörden.  Trovärdigheten styrks ytterligare i och med att 
citat har redovisats i resultatet. Detta visar på reliabilitet och förtydligar resultatets förankring 

till data och minskar risken för felaktiga översättningar eller feltolkningar. De teman som 
framkom i resultatet visar hur heteronormativiteten påverkar viktiga delar av vårdrelationen ur 
flera aspekter. Resultatet är brett men återspeglar ändå den breda definition av 

heteronormativitet som beskrivits i introduktionen.  

I litteraturstudiens resultat ingår artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod. Åtta av 
artiklarna var kvalitativa och fyra var kvantitativa. Attityder kan undersökas både kvalitat ivt 

och kvantitativt, och kombineras dessa blir underlaget bredare. Detta sågs som en styrka. I 
litteraturstudien ingår studier där fler grupper än sjuksköterskor varit informanter/deltagare. 
Litteraturstudiens resultat grundas endast på data som rör sjuksköterskor. Ingen av artiklarna 

som resultatet baseras på hade exakt samma syfte som litteraturstudien, men delar av deras 
resultat besvarade ändå syftet. Det tyder på att ämnet behöver utforskas vidare och förklarar 

den stora omfattningen av litteraturstudiens resultat, vilket innefattar flera aspekter av 
sjuksköterskors heteronormativa attityder. Artiklarna som litteraturstudien baseras på är studier 
genomförda i åtta länder; Australien, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Storbritannien, 

Sverige och USA. Dessa länder kan anses vara industriländer och har en kultur som liknar 
västvärldens även om de är spridda geografiskt. Detta borde i någon mån göra resultatet 

överförbart till länder i västvärlden.  

Samtliga artiklar har lästs av båda författarna för att undvika bias. Artiklarnas innebörd och 
resultat har diskuterats för att undvika feltolkningar. Båda författarna har i möjligaste mån lagt 
egna erfarenheter och förkunskaper åt sidan för att bibehålla litteraturstudiens objektivitet. 

Plagiering eller fabricering av data har inte förekommit. Under hela arbetet har två handledare 



   

21 
 

varit delaktiga och även bidragit till yttre granskning av litteraturstudien. Litteratursökning, 

urval och databearbetning har beskrivits tydligt och korrekt för att uppnå replikerbarhet och 
reliabilitet.  

 

Klinisk betydelse 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskornas heteronormativa attityder kunde påverka 
både dem själva och patienterna negativt och belyser ett problemområde inom omvårdnad. Att 

inneha dessa attityder gentemot patienten kan leda till att patienten känner sig dåligt bemött och 
kanske inte delar med sig av viktig information om sin hälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan 
har kunskap om heteronormativitet då bemötande är en viktig del av sjuksköterskans arbete. 

Sjuksköterskors heteronormativa attityder om sin egen profession kan försvåra samarbete och 
begränsa både dem själva och kolleger i arbetet. Med tanke på sjuksköterskebristen inom vården 

idag är det viktigt att de som söker sig till sjuksköterskeprofessionen tillåts göra det oavsett 
könsidentitet eller sexualitet. Dagens hälso- och sjukvård ska vara effektiv vilket lett till att 
många sjuksköterskor upplever en tidspress i arbetet och att då göra heteronormativa 

antaganden som kan försvåra samarbetet med både patienter och kollegor är inte optimalt. Det 
finns ett tydligt samband mellan mer kunskap om heteronormativitet och bättre attityd och 

bemötande, vilket motiverar att sjuksköterskor utbildas inom området.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Under litteraturstudiens genomförande har det framkommit att forskningen inom området 

heteronormativitet och omvårdnad är begränsad. Då det i litteraturstudiens resultat har 
framkommit att sjuksköterskor har heteronormativa attityder, motiverar det att forskningen 
utökas. Fortsatt forskning skulle kunna inriktas mot att undersöka hur dessa attityder påverkar 

vårdkvaliteten. Ett annat förslag för att utvärdera kunskapens inverkan på sjuksköterskors 
attityder är att genomföra en utvärderingsstudie efter genomförd HBTQ-certifiering. Även 
forskningens kontext kan utökas till att innefatta fler sjuksköterskor inom allmän somatisk vård 

än att endast inriktas på barnmorskor och psykiatrisjuksköterskor.  

 

Slutsats 

Heteronormativiteten som styr samhället påverkar även hälso- och sjukvården och 

sjuksköterskan. Att sjuksköterskor formats av heteronormativiteten visar sig på flera sätt, bland 
annat genom att patienter som följer normen värderas högre och normbrytande patienter kan 

mötas av dömande och distanserade attityder. Sjuksköterskor själva påverkas också av de 
heteronormativa attityder som finns kring sjuksköterskeprofessionen, då främst manliga 
sjuksköterskor upplever begränsningar i vårdrelationen. Kunskap och kompetens inom området 

har en stor inverkan på attityden, då sjuksköterskor med adekvat kunskap och medvetenhet om 
heteronormen uppvisade en professionell attityd. 
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Fiske, C.A., Forseth, S.D., 
Hosein, A.C., Myers, M.R. & 
Stang, J.E. 

 
Kanada 

2013 Att utforska 

sjuksköterskors upplevelse 
av att vårda transpersoner. 

Kvalitativ studie, snöbollsurval, 

semi-strukturerade intervjuer. 12 
sjuksköterskor var informanter. 

Informanterna uttryckte 

genomgående osäkerhet inför att 
vårda transpersoner, samt 
okunskap om att vårda 

transpersoner. Några informanter 
påvisade kunskap om 

heteronormativitet.  

Beagan, B.L., Fredericks, E. & 
Goldberg, L. 
 

Kanada 

2012 Att utforska 
sjuksköterskors 
uppfattning och bemötande 

av LGBTQ-patienter. 

Kvalitativ studie, semi-
strukturerade intervjuer. 
Informanter var 12 

sjuksköterskor med erfarenhet 
inom ämnet.      

Genomgående försökte alla 
sjuksköterskor i studien att 
behandla alla patienter lika, 

oavsett kön, könsidentitet eller 
sexualitet. De var rädda för att 

diskriminera patienten eller att 
utgå från heteronormativiteten i 
sitt arbete. 

Bernardes, S.F. & Lima, M.L. 
 
Portugal 

2010 Att undersöka hur 
sjuksköterskor uppfattar 
män och kvinnor med 

kronisk ryggsmärta, 
jämfört med uppfattningen 

av könsstereotyper. 

Kvantitativ studie, 
kvasiexperimentell design. 
Deltagare var 161 sjuksköterskor 

från allmänna sjukhus.  

Både män och kvinnor med 
kronisk ryggsmärta ansågs 
förlora maskulinitet respektive 

femininitet. Både kvinnliga och 
manliga patienter beskrevs 

heteronormativt. 

Carabez, R.M., Eliason, M.J., & 
Martinson, M. 
 

USA 

2016 Att utforska 
sjuksköterskors kunskap 
och erfarenhet av 

transpersoners hälsa. 

Kvalitativ studie, strukturerade 
intervjuer, Grounded Theory 
(modifierad). 268 sjuksköterskor 

från San Fransisco-området var 
informanter. 

Resultatet visade på brist på 
kunskap gällande transpersoner 
vilket ledde till obehag hos 

sjuksköterskorna, samt till 
objektifiering av transpersonen. 

Även medvetenhet om 
heteronormativitet hos 
sjuksköterskor framkom i 

resultatet. 
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Evans, J.A. 

 
Kanada 

2002 Att undersöka manliga 

sjuksköterskors 
upplevelser av hur 
könsstereotypa 

föreställningar styr deras 
arbete jämfört med 

kvinnliga kollegor. 

Kvalitativ studie, 

bekvämlighetsurval, två 
omgångar semi-strukturerade 
intervjuer. Informanter var 8 

manliga sjuksköterskor. 

I resultatet framkom att manliga 

och kvinnliga sjuksköterskor 
ansågs ha olika omvårdnadsstil. 
Män använde mindre beröring i 

omvårdnaden, då de var rädda 
för att anklagas för 

homosexualitet eller sexuella 
övergrepp. Som skydd mot 
sådana anklagelser utvecklades 

olika strategier.  

Fisher M.J. 
 

Australien 

2009 Att undersöka hur manliga 
sjuksköterskor utför och 

upplever kroppskontakt 
med patienten. 

Kvalitativ studie, snöbollsurval, 
semi-strukturerade intervjuer. 21 

manliga sjuksköterskor var 
informanter. 

Männen i studien upplevde 
beröring som ett problem i 

vårdrelationen och använde 
därför mindre beröring i arbetet 
än sina kvinnliga kollegor. De 

försökte anpassa sig till den 
rådande kulturen och normen 

genom ett antal olika strategier.  

Foss, C. & Sundby, J. 
 
Norge 

2003 Att undersöka hur 
patienten uppfattas utifrån 
könsstereotyper i en 

sjukhusmiljö. 

Kvalitativ studie, ostrukturerade 
intervjuer. 12 informanter 
(läkare, sjuksköterskor, 

vårdbiträden). Informanterna 
valdes ut av avdelningschefen. 

Alla informanter var eniga om 
att det fanns skillnader mellan 
kvinnliga och manliga patienter. 

De beskrev detta 
heteronormativt då den manliga 

patienten beskrevs som normen 
och den kvinnliga patienten som 
en negativ motsats.  

Harding, T., North, N. & Perkins, 

R. 
 

Nya Zeeland 

2008 Att undersöka manliga 

sjuksköterskors upplevelse 
av att utföra 

intim/personlig 
omvårdnad. 

Kvalitativ studie, snöbollsurval, 

semi-strukturerade intervjuer, 
diskursanalys. 18 manliga 

sjuksköterskor var informanter. 

Informanterna upplevde beröring 

som problematiskt. De använde 
flera strategier för att 

kompensera för minskad 
beröring, bland annat humor.  
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Pritchard, J.E. 

 
Storbritannien 

2005 Att utforska hur kvinnliga 

sjuksköterskor 
interagerade med och 
relaterade till kvinnliga 

patienter, samt att 
kartlägga osynliga delar av 

sjuksköterskors arbete. 

Kvalitativ studie, semi-

strukturerade intervjuer. 
Informanter var 35 kvinnor 
verksamma inom primärvården. 

Omvårdnad sågs som feminint, 

vilket legitimerade att kvinnliga 
sjuksköterskor använde sin 
intuition, sympati och kunskap 

till att bygga en djupare 
vårdrelation med främst 

kvinnliga patienter. 

Röndahl, G., Innala, S. & 
Carlsson, M. 
 

Sverige 

2004a Att undersöka 
sjuksköterskors attityder 
gentemot homosexuella 

patienter, samt att ta reda 
på hur sjuksköterskor 

trodde att homosexualitet 
uppkom. 

Kvantitativ studie, deskriptiv och 
komparativ design. Deltagare var 
sjuksköterskor och 

undersköterskor från en 
infektionsavdelning, 

sjuksköterskestudenter (termin 2 
och 6) och 
undersköterskestudenter, totalt 

222 personer. Bortfall 33 %.  

Cirka 2/3 av sjuksköterskorna i 
studien trodde att homosexualitet 
var medfött, vilket medförde en 

positivare attityd till 
homosexuella jämfört med 

sjuksköterskor som trodde att 
homosexualitet var förvärvat.  

Röndahl, G., Innala, S. & 
Carlsson, M. 

 
Sverige 

2004b Att undersöka 
sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters 
attityder till att vårda 
homosexuella patienter 

samt om de skulle avstå 
från att vårda dessa 

patienter om 
valmöjligheten existerade.  

Kvantitativ studie, deskriptiv och 
komparativ design. 222 deltagare 

från en infektionsavdelning 
(sjuksköterskor/undersköterskor), 
sjuksköterskestudenter (termin 2 

och 6) och 
undersköterskestudenter. Bortfall 

33 %.  

I resultatet framkom att 
sjuksköterskor hade både 

positiva och negativa attityder 
till att vårda homosexuella 
patienter. 36 % av 

sjuksköterskorna skulle avstå 
från att vårda patienter om 

valmöjligheten existerade.  

Sabin, J.A., Riskind, R.G. & 
Nosek, B.A. 

 
USA 

2015 Att kartlägga 
sjuksköterskors implicita 

och explicita attityder 
gentemot homosexuella 

patienter. 

Kvantitativ studie, 5 379 
sjuksköterskor deltog. Deltagarna 

fick själva på in på en hemsida 
och besvara en web-enkät.  

Heterosexuella kvinnliga och 
manliga sjuksköterskor föredrog 

att vårda heterosexuella 
patienter. Kvinnliga 

sjuksköterskor var mer öppna för 
att vårda homosexuella män.  

 


