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Abstrakt 

Upplevelsen av mötet med skolsköterskan – Hbtq-ungdomars erfarenheter och 
förväntningar 
 

Syfte: Att beskriva HBTQ-ungdomars erfarenheter av och förväntningar på 

skolsköterskans stöd i relation till deras sexualitet. 
 

Bakgrund: Forskning visar att skolsköterskan kan ha bristande kunskap samt 

negativa attityder gentemot sexuella minoriteter. Studier visar även att elever inte 
ansåg det säkert att prata med skolsköterskan om sexualitet.   
 

Metod: Ostrukturerade, berättande forskningsintervjuer genomfördes med 10 

ungdomar som identifierade sig som HBTQ. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Resultat: Studien visar att ungdomar som identifierar sig som HBTQ hade upplevt 

både positiva och negativa erfarenheter i mötet med sin skolsköterska. De ungdomar 
som haft positiva erfarenheter av sin skolsköterska upplevde att hen lyssnade med 
respekt och förmedlade trygghet. De negativa erfarenheterna grundades på att 
skolsköterskan haft bristande kunskap om HBTQ samt upplevts heteronormativ. 
Ungdomarna förväntade sig att bli lika behandlade, få möjlighet till aktivt 
samtalsstöd, en tillitsfull relation och ett kompetent bemötande från skolsköterskan. 
 

Slutsats: Skolsköterskan behöver ha kompetens och kunskap om HBTQ för att hen 

ska kunna möta ungdomar som identifierar sig som HBTQ på ett adekvat sätt.  
 

Nyckelord: HBTQ, sexualitet, sexuell läggning, ungdomar, skolsköterska, socialt 

stöd, intervjustudie, kvalitativ innehållsanalys 
 

 

 
 



Abstract 
The feeling of the meeting with the school nurse – LGBTQ-youths experiences and 
expectations 
 

Aim: To describe experiences of and expectations on support from school nurses by 

young LGBTQ people. 
 

Background: Research shows that school nurses may lack knowledge and have 

negative attitudes towards sexual minorities. Studies also show that students did not 
feel safe talking to the school nurse about sexuality.  
 

Method: Unstructured narrative interviews were conducted with 10 youths who 

identified themselves as LGBTQ. The interviews were analyzed with qualitative 
content analysis.  
 

Results: The study shows that youths who identify themselves as LGBTQ have had 

both positive and negative experiences in interactions with their school nurse. Youths 
who have had positive experiences with their school nurse felt that the nurse listened 
with respect and mediated safety. The negative experiences are  due to the school 
nurse not being well versed in the subject of LGBTQ as well as seeming 
heteronormative. The expectations of the youths were to be treated equally, given the 
opportunity for active call support, a trustworthy relationship and a competent 
response from school nurses. 
 

Conclusion: A school nurse needs to be compentent and possess knowledge in 

LGBTQ to properly interact with LGBTQ-youths.  
 

Keywords: LGBTQ, sexuality, sexual preference, youths, school nurse, social 

support, interview study, qualitative content analysis 
 
 
 
 



Sammanfattande beskrivning  
Varför behövs denna studie? 

- Med mer kunskap om HBTQ kan skolsköterskor ha en tillitsfull relation med 
ungdomar som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transsexuella 
eller queera.  

- Det finns få svenska studier på HBTQ-ungdomars erfarenheter och 
förväntningar på skolsköterskans stöd i relation till deras sexualitet.  
 

Vad visar resultatet?  
- HBTQ-ungdomar som haft positiva erfarenheter av sin skolsköterska upplevde 

att hen lyssnade med respekt och att hen förmedlade trygghet.  
- De negativa upplevelserna grundades på att skolsköterskor upplevts som  

heteronormativa och ha bristande kunskap om HBTQ.  
- Förväntningarna var att HBTQ-ungdomarna önskade bli behandlade med 

öppenhet, ödmjukhet, lyhördhet och respekt.  
 

Hur ska resultatet användas för att påverka verksamhet/forskning och 
utbildning?  

- Grundutbildningen för sjuksköterskor bör utgå från ett normkritiskt 
perspektiv. 

- Det bör finnas möjlighet för fristående kurs med fördjupning inom HBTQ, 
hälsa och stöd.  

- Skolsköterskor och annan sjukvårdspersonal bör genomgå HBTQ-
certificering. 
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Inledning 
Skolsköterskor har en betydelsefull roll i skolan som kan ge positiv effekt på 
ungdomars hälsa. Forskning säger att ungdomar som identifierar sig som HBTQ 
(Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queera) upplever sig må sämre än 
ungdomar allmänt. Studier har även visat att det är av stor betydelse att HBTQ-
ungdomar känner igen skolsköterskan eller en annan person inom skolväsendet som 
säker och trygg att kunna vända sig till när de behöver stöd.  
 

Bakgrund 
Studier från USA har visat att elever som identifierade sig som homosexuella och 
bisexuella upplevde sig kränkta, trakasserade och/eller mobbade i högre grad än 
elever som identifierade sig som heterosexuella. Skolan är en arena där 
osynliggörande, trakasserier, mobbning, hot om våld och våld kan förekomma 
(Berlan, Corliss, Field, Goodman, & Austin, 2010). Trakasserier och mobbning av 
HBTQ-ungdomar är oftast baserat på att mobbarna upplever att hen inte följer 
heteronormen. Mobbning relaterat till HBTQ är vanligare än nästan alla andra 
former av trakasserier (Kosciw, Greytak, & Diaz, 2009; Reynolds, 2011). Av studierna 
framkom det att ungdomarna inte upplevde stöd eller trygghet i att prata med 
skolpersonal angående sexualitet. De ville inte heller prata med skolpersonal eller 
vårdpersonal om de inte innan var säkra på personalens sexuella läggning alternativt 
uppfattning om HBTQ (Rasberry et al., 2015; Röndahl, 2009a). RFSU (Riksförbundet 
för sexuell upplysning) skriver i en rapport från 2007 att ungdomar saknar stöd i 
skolan och att skolan inte ger en adekvat signal om öppenhet samt försvar för HBTQ-
ungdomar (Knöfel Magnusson, Olsson, & Nilsson, 2007).  
 
Trakasserier och mobbning kan leda till psykisk ohälsa, vilket är mer utbrett hos 
HBTQ-personer i åldern 13-25 än hos den övriga befolkningen (Berlan et al., 2010; 
Bradley et al., 2013; Mahdi, Jevertson, Schrader, Nelson, & Ramos, 2014; Reynolds, 
2011; Ungdomsstyrelsen., 2010). HBTQ-personer saknar i större utsträckning 
emotionellt stöd, känner sig otrygga och känner brist i tillit till andra människor. 
Vidare är sucidtankar och sucidförsök mer utbrett i denna grupp (Bradley et al., 
2013; Ungdomsstyrelsen., 2010).  
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Begreppet HBTQ 
Förkortningen HBTQ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och queera. Dessa är identiteter som bryter mot heteronormens 
förväntningar. Heteronormen beskriver förväntan av att alla människor är kvinnor 
eller män och ingenting annat, att kvinnor förväntas vara feminina och män förväntas 
vara maskulina. HBTQ-personer bryter mot heteronormens förväntningar på 
sexualitet, kön eller båda. Ungdomar som identifierar sig som HBTQ riskerar därför 
att bli utsatta för nedlåtande ord, mobbning och hot i skolan (Gäredal, 2016; 
Röndahl, Innala, & Carlsson, 2006).  
 
Homosexualitet är känslomässig eller sexuell attraktion till någon av det egna könet, 
bisexuella attraheras av båda könen. Transsexualitet är ett paraplybegrepp som 
handlar om könsidentitet och könsuttryck, det vill säga vilket kön en person känner 
sig som och hur könet uttrycks. Transexuell är en beskrivning på en person som 
upplever sig vara i en kropp av fel kön och identifierar sig som det motsatta könet än 
det biologiska och juridiska. Queer innebär att en person ifrågasätter heteronormen, 
idéerna om hur individer ska leva i sexuella och andra relationer (Gäredal, 2016).  
 

Att komma ut  
Att ”komma ut” innebär att en person berättar för omgivningen att hen är 
homosexuell, bisexuell, transsexuell eller queer. Att förstå och acceptera sig själv 
samt beslutet att andra får veta hur en känner brukar kallas för ”komma-ut-
processen” (Knöfel Magnusson et al., 2007). Att komma ut sker genom hela livet, det 
kan ske på en ny arbetsplats, på skolan, för vänner och kollegor (MUCF, 2015). Idag 
kommer HBTQ-personer ut i allt yngre ålder, för en del är detta en smärtsam och 
lång process medan det för andra är självklart och enkelt (Dunlap, 2016; Knöfel 
Magnusson et al., 2007). I en amerikansk studie framkom det att HBTQ-personer i 
genomsnitt kom ut när de är 15-16 år och ibland tidigare än så (Grov, Bimbi, Nanín, 
& Parsons, 2006); detta bekräftades även i en annan studie där medelåldern för att 
komma ut var 16 år (Dunlap, 2016).  
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Socialt stöd  
Skolan är en viktig arena som kan underlätta ungdomars livslånga utveckling och 
övergripande subjektiva välbefinnande (Tian, Zhao, & Huebner, 2015). Ett sätt att 
beskriva hur skolan kan hjälpa ungdomar i deras utveckling och välbefinnande är att 
använda begreppet ”socialt stöd”. Detta är en bred term som används inom olika 
områden och specialiteter och saknar en allmänt vedertagen definition (Finfgeld-
Connett, 2005; Langford, Bowsher, Maloney, & Lillis, 1997). Denna studie utgår från 
Finfgeld-Connett (2005) som beskriver två former av socialt stöd, emotionellt stöd 
och instrumentellt stöd.  
 
Instrumentellt stöd inkluderar materiella tillgångar t.ex. möbler och mat. Det 
involverar att tillhandahålla tjänster som t.ex. transport, sjukvård och 
hushållstjänster. Instrumentellt stöd kan även förekomma i form av att stödgivaren 
ger skydd åt eller lånar ut pengar till den som söker stöd (Finfgeld-Connett, 2005).  
 
Emotionellt stöd innebär tröstande gester, som är avsedda att lindra osäkerhet, 
ångest, stress, hopplöshet och depression. Att veta att någon är tillgänglig och kan 
vara tröstande om det behövs. Att vara en uppmärksam lyssnare anses som en 
tröstande gest, men även tvåvägskonversationer räknas som emotionellt stöd. 
Emotionellt stöd inkluderar även att normalisera och avstigmatisera situationer 
(Finfgeld-Connett, 2005). 
 
Socialt stöd i form av emotionellt stöd anses vara en mellanmänsklig process som är 
kontextbunden och involverar en form av informationsutbyte. Informationen kan 
bestå av fakta, råd, uppmuntrande ord, positiv bekräftelse, empati eller liknande 
uttryck för stöd. Individer som avser ge socialt stöd bör vara tillförlitliga, tillgängliga 
samt villiga att ge stöd under påfrestande situationer. Strategier för att kunna 
leverera socialt stöd kan vara uppmuntran, förstärkning och bekräftelse av den 
person som söker stödet. Dessa strategier bör användas i en miljö som är ovillkorligt 
positivt laddad och omtänksam, men för att socialt stöd ska kunna initieras i en 
situtaiton måste mottagaren av stödet själv anse sig vara i behov av stöd samt vara 
villig att motta stödet. Behov definieras som en föregångare till socialt stöd. Det finns 
även två andra föregångare till socialt stöd, socialt nätverk och socialt klimat.  
Socialt nätverk innebär att ett intakt socialt nätverk ger en effektiv möjlighet till 
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genomförande av socialt stöd. Egenskaperna i det sociala nätverket kan avgöra 
personens behov av socialt stöd från en annan part. Med socialt klimat menas att alla 
involverade har en gemensam kontext för att förutse, tolka och svara mot varandras 
behov (Finfgeld-Connett, 2005). 
 

Skolsköterskans stöd till HBTQ-ungdomar 
Skollagen (SFS, 2010:800) säger att elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande. I mötet med HBTQ-ungdomar innebär detta att skolsköterskor ska 
uppmärksamma faktorer som kan utgöra ett hot för hälsan eller hälsoprocessen.  
Benton (2003) belyser viktiga aspekter för skolsköterskan för att kunna ge lika vård 
och bemötande till alla elever. Detta utgjordes av att skolsköterskan var 
ickedömande, objektiv och accepterande. Skolsköterskan bör även vara medveten om 
vad som händer med elever som ingår i minioriteter t.ex. sexuella minioriteter som 
HBTQ-ungdomar, utanför skolsköterskeexpeditionen t.ex. i korridor, 
omklädningsrum och klassrum. För att skolsköterskan ska kunna arbeta mot 
heteronormativitet är det viktigt att hen är medveten om att detta existerar (Benton, 
2003). Att arbeta mot heteronormativet kan bland annat innebära att använda sig av 
ett könsneutralt språkbruk vilket även har beskrivits positivt i fler studier (Bradley et 
al., 2013; Reynolds, 2011). Reynolds et al. (2011) beskriver det positiva i arbetet mot 
heteronormativitet genom att personal kan skapa en säkrare miljö för alla elever där 
nedlåtande ord och mobbning kring HBTQ inte är acceptabelt. Även Bradley et al. 
(2013) menar att skolsköterskan, genom att använda ett könsneutralt språk och 
bemötande, kan reducera stigma och isolation som är associerad med sexuella 
minoriteter.  
 
En studie av Rasberry et al. (2015) visade att enbart 11,4 % av studenterna i studien 
ansåg det vara säkert att prata med skolsköterskan om samkönad attraktion. 
Skolsköterskor var den profession som rapporterades ha minst kunskap om 
hälsorelaterade frågor för sexuella minoriteter i en studie av Mahdi et al. (2014). Det 
framkom även att skolsköterskor hade mer negativa attityder gentemot homosexuella 
än vad kuratorer och socialarbetare på skolor hade (ibid.). För att skolsköterskan ska 
kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande, som skollagen (SFS, 2010:800) 
säger, är det därför av stor vikt att hen har kunskap och kompetens inom området för 
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sexuella minoriteter. Detta för att kunna erbjuda samma vård och stöd oavsett 
sexualitet.  
 

Problemformulering 
Studier visar att ungdomar som identifierar sig som HBTQ skattar sin hälsa sämre än 
ungdomar generellt. De visar även att ungdomar som identifierar sig som HBTQ är 
en grupp som i större utsträckning är utsatt för kränkningar och andra påfrestningar 
relaterat till samhällets normer, trots de framsteg som gjorts inom lagstiftning och 
rättigheter. Skolsköterskan kan ha en betydande roll i dessa ungdomars liv då hen 
ansvarar för det hälsofrämjande arbetet på skolan och kan därmed fungera som ett 
stöd för ungdomarna när de är i behov av detta. Trots skolsköterskans funktion 
verkar ungdomar inte söka sig till att prata med skolsköterskan om sexuell läggning. 
Ett steg mot att förbättra förutsättningarna för en god hälsa hos ungdomar som 
identifierar sig som HBTQ kan vara att beskriva hur ungdomarna själv upplever det 
stöd som skolsköterskan ger. 
 

Syfte 
Att beskriva HBTQ-ungdomars erfarenheter av och förväntningar på skolsköterskans 
stöd i relation till deras sexualitet. 
 

Metod 

Design 
För att studera HBTQ-ungdomars erfarenheter ansågs ostrukturerade berättande 
forskningsintervjuer vara den mest lämpade metoden. Intervjustudien analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Danielson, 2012; Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2014).  
 

Urval 
Informanterna i denna studie gick på gymnasiet alternativt avslutade gymnasiet för 
mindre än 10 år sedan samt identifierade sig som HBTQ. Informanterna kunde vara 
bosatta i hela Sverige för att studien skulle få en så god geografisk spridning som 
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möjligt. Informanterna valdes via snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att 
information sprids via kontakter och att snöbollen växer och blir stor (Trost, 2010). 
Information om intervjustudien publicerades till en början på det sociala nätverket 
Facebook via författarnas privata profiler, detta delades sedan genom författarnas 
vänskaps- och bekantskapskretser samt i olika HBTQ-grupper. Information 
skickades även via mejl till slumpmässigt utvalda skolor, fritidsgårdar och 
ungdomsmottagningar i Sverige samt i RFSL-ungdoms (ungdomsförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) nyhetsbrev vid 
två separata tillfällen. När författarna fått ett par informanter ombads dessa att dela 
vidare information om studien vilket de valde att göra, på så vis kom snöbollen i 
rullning. Alla informanter delade vidare information om studien och det var via 
denna delning som vi nådde ut med vår studie till resterande informanter. Eftersom 
informationen spreds på detta vis går det inte att säga hur många som tillfrågades.  
 
De ungdomar som önskade delta i studien kontaktade själva författarna via mejl 
alternativt telefon för att få vidare information. Informanten erhöll då muntlig och 
skriftlig information om sina rättigheter (bilaga 1). Författarna kontaktades av 11 
ungdomar som identifierade sig som HBTQ-ungdomar. En utav dessa uppfyllde inte 
ålderskravet och kunde därför inte medverka i studien. 10 ungdomar intervjuades 
således. En tabell över informanternas demografi visas nedan i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Demografisk data över deltagarna (n=10) i studien 

Kön 
Man 
Kvinna 

 
3 (30%) 
7 (70%) 

Definerar sig som  
Homosexuell 
Bisexuell 
Queer  

 
5 (50%) 
4 (40%) 
1 (10%) 

Ålder  
Medelålder (variationsvidd)  

 
21,6 (16-27) 

Studier 
Pågående gymnasiestudier  
Avslutade gymnasiestudier 0-5 år sedan 
Avslutade gymnasiestudier 6-10 år sedan 

 
3 (30%) 
4 (40%) 
3 (30%) 
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Datainsamling 
De kvalitativa intervjuerna varade mellan 12-36 minuter och genomfördes enskilt av 
respektive författare för att informanten inte skulle känna underläge, vilket hade varit 
en potentiell risk om intervjuerna genomförts av båda författarna tillsammans (Trost, 
2010). Intervjuerna, som genomfördes ansike mot ansikte eller med videosamtal på 
Skype, inleddes med en öppen fråga ”Kan du berätta om vad skolsköterskan betydde 
för dig under högstadiet och/eller gymnasiet i relation till din läggning?” och följdes 
sedan av förtydligande underfrågor (bilaga 2). Varje intervju spelades in för att sedan 
transkriberas av intervjuande författare. En provintervju hölls för att testa 
frågeguidens kvalitet och den tekniska utrustningen. Provintervjun inkluderades i 
studiens resultat då den bedömndes vara av så pass bra kvalité (Trost, 2010).     
 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) 
behövdes ingen etisk prövning då studien var ett examensarbete i högskoleutbildning 
på avancerad nivå. Informanterna erhöll skriftlig information om studiens bakgrund, 
syfte, tillvägagångssätt och frivillighet. Därefter lämnade de skriftligt samtycke till 
studien (bilaga 3). 
 
Informanterna avidentifierades för att värna om känsliga uppgifter (Kjellström, 
2012). Allt material behandlades konfidentiellt för att respektera den personliga 
integriteten. Varje intervju kodades där en separat kodlista förvarades av författarna. 
Datamaterial förvarades på ett säkert sätt som endast studiens författare hade 
tillgång till. Det förelåg ingen relation mellan författare och informanter. Etikgruppen 
vid instutitionen för omvårdnad på Umeå universitet konsulterades angående 
målsmans tillstånd med tanke på informanternas låga ålder. De bedömde att 
målsmans tillstånd inte behövdes förutsatt att informanterna fyllt 15 år och att de 
erhållit information om frivilligheten att delta i studien samt information om att 
medverkan kan avbrytas när som helst. Då snöbollsurval var metoden kontaktade 
informanterna själva författarna efter att de fått kännedom om studien, på så sätt 
blev informanterna ej påtvingade ett deltagande utan fick fatta detta beslut själva.  
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Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim Hällgren och Lundman (2004) 
tillämpades på intervjutexterna där det uppenbara innehållet som svarade mot 
studiens syfte plockades ut som meningsbärande enheter. De meningsbärande 
enheterna kondenserades för att göra informationen mer lätthanterlig och samtidigt 
bevara det centrala innehållet. De kondenserade meningsenheterna delades upp i 2 
domäner, en för erfarenheter och en för förväntningar, sedan försågs de 
kondenserade meningsenheterna med koder. Koderna jämfördes där skillnader och 
likheter identifierades, sedan sorterades koderna med liknande innehåll in i åtta 
underkategorier vilka sammanfördes till fyra större kategorier (Graneheim Hällgren 
& Lundman, 2004). Ett exempel på analysprocessen visas nedan i Tabell 2. 
Analysprocessen genomfördes tillsammans av båda författarna. 
 
Tabell 2. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod  Underkategori Kategori Domän 

...jag kände att 
om jag hade 
velat… komma 
ut… för någon 
så hade hon 
[skolsköterskan] 
definitivt 
kunnat vara en 
person som jag 
kunnat komma 
ut för… Man 
kände det hon 
[skolsköterskan] 
var väldigt så 
tillåtande och 
lyssnade… 

Skolsköterskan 
hade definitivt varit 
en person jag 
kunnat komma ut 
för, skolsköterskan 
var tillåtande och 
lyssnade 

Skolsköter-
skan var 
tillåtande 
och lyhörd 

Lyssnar med 
respekt  

Skolsköter-
skan 
skapade en 
öppen och 
tillåtande 
miljö 

HBTQ- 
ungdo-
mars 
erfaren-
heter av 
skolsk-
öterskan 

Så jag tycker att 
dom 
[skolsköterskor
na] borde bli 
bättre på att 
ja… nå ut med 
det budskapet 
liksom… att 
man… att man 
kan gå dit och 
prata liksom… 

Skolsköterskan bör 
blir bättre på att nå 
ut med budskapet 
att man kan gå dit 
för att prata 

Skolsköter-
skan bör 
fungera 
som 
samtalsstöd 

Aktivt 
samtalsstöd 

Att samtala 
öppet om 
HBTQ 

HBTQ-
ungdo-
mars 
förvänt-
ningar 
på 
skolskt-
öerskan 
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Trovärdighet 
För att öka studiens överförbarhet, giltlighet och tillförlitlighet gjordes en noggrann 
beskrivning av urval, deltagare, datainsamlingsmetod och  analysprocess (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2014). Innehållsanalys syftar till att beskriva variationer 
därför inkluderades både män och kvinnor i studien, detta har betydelse för studiens 
giltlighet. En intervjuguide användes med en öppningsfråga, förtydligande frågor och 
följdfrågor; detta för att intervjuerna skulle hålla sig till ämnet och därmed öka 
pålitligheten. För att upptäcka eventuella svagheter i intervjuguiden gjordes en 
provintervju. Då det inte upptäcktes några svagheter i intervjuguiden behölls denna. 
När intervjuerna var transkriberade gick båda författarna igenom materialet och på 
så sätt kunde båda lära känna detta. Resultatet presenterades med citat, detta för att 
styrka resultatets pålitlighet (Graneheim Hällgren & Lundman, 2004). Studiens 
författare hade grupphandledning under hela arbetets gång vilket styrkte 
trovärdigheten då andra deltagare kunnat ge återkoppling på arbetets innehåll och 
struktur (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014).   
 
Genom att studiens författare varit medvetna om och diskuterat att det finns en viss 
risk att förförståelsen kan påverka studien har tillförlitligheten i resultatet ökats. 
Förförståelse handlar om författarnas teoretiska kunskap, tidigare erfarenheter och 
förutfattade meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Författarna strävade 
efter att förhålla sig till informanternas historier och ämnade inte att vinkla eller 
förvränga resultatet. Under processens gång har författarna varit uppmärksamma då 
informanternas erfarenheter och förväntningar stämt överens eller skiljt sig 
från  författarnas förförståelse, att då inte överdriva eller nedtona dessa. Författarna 
är två personer med olika bakgrund som är olika mycket insatta i ämnet, och en text 
har alltid flera innebörder beroende på tolkning. Därför var det av största vikt att 
författarna läste in sig inom området och även hur tidigare forskning inom HBTQ 
beskrivits. Processen har hållits så öppen som möjligt för att få fram datamaterial och 
för att sedan analysera denna rättvist. Författarnas delaktighet är given i en kvalitativ 
studie och genom samspelet under intervjuerna blir de medskapare av texten. Det 
innebär att resultatet i den här studien inte kan ses som oberoende av studiens 
författare.  
 



 10 

Resultat  
Efter analys och bearbetning av materialet framkom fyra kategorier och åtta 
underkategorier vilka placerades in i domäner efter studiens syfte, se Tabell 3. 
Underkategorierna belystes med citat från informanternas berättelser som 
exemplifierar deras erfarenheter av och förväntningar på skolsköterskan. 
 
Tabell 3. Presentation av domän, kategorier och underkategorier  

DOMÄN KATEGORI UNDERKATEGORI 

HBTQ-ungdomars 
erfarenheter av 
skolsköterskan 

Skolsköterskan var normstyrd 
Medicinskt inriktad roll 

Heteronormativt 
förhållningssätt 

Skolsköterskan skapade en 
öppen och tillåtande miljö 

Lyssnar med respekt 

Förmedlar trygghet 

HBTQ-ungdomars 
förväntningar på 
skolsköterskan 

Känna sig sedd oavsett 
sexualitet 

Att bli likabehandlad 

En tillitsfull relation 

Samtala öppet om HBTQ 
Kompetent bemötande 

Aktivt samtalsstöd 

 

HBTQ-ungdomars erfarenheter av skolsköterskan 

Skolsköterskan var normstyrd  
I denna kategori sammanfattades de negativt erfarna upplevelserna. Informanterna 
tog upp skolsköterskans otillgänglighet, brist på samtalsstöd, heteronormativitet och 
brist på kunskap om HBTQ.  
 

Medicinskt inriktade roll  
När informanterna började högstadiet samt gymnasiet kom skolsköterskan ut i 
klasserna och presenterade sig. Därefter upplevdes brist på skolsköterskans närvaro 
och enda kontakten med hen skedde vid vaccinationer och hälsokontroller. 
Skolsköterskan upplevdes därför inte som en person som informanterna kände att de 
kunde gå och prata med.  
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”…Det är ju en process till att vänja sig att våga. Så jag vet inte om jag 

hade pratat med henne [skolsköterskan] i och med att hon inte var 

tillgänglig på skolan så mycket…” 
Informant 6 

 
Skolsköterskans funktion ansågs vara otydlig vilket resulterade i att ungdomarna 
hellre pratade med exempelvis kuratorer eller lärare när de var i behov av stöd. 
Denna otillgänglighet bidrog till att informanterna kände att skolsköterskan inte haft 
en betydande roll under skoltiden. Den funktion som informanterna upplevde att 
skolsköterskan hade var vid fysiska åkommor. De kunde exempelvis gå till 
skolsköterskan för värktabletter eller för att lägga sig i ett vilorum.  
 

”Skolsköterskan är där om jag kanske har ryggproblem eller om jag 
vrickade foten eller nått sånt… Det är ingen som man skulle gå och 
prata med… känner jag…” 

Informant 10 
 

Heteronormativt förhållningssätt 
Informanterna upplevde att skolsköterskorna utgick från att alla ungdomar var 
heterosexuella. De kvinnliga informanterna blev tillfrågade om de hade pojkvän och 
de manliga informanterna fick frågan om de hade flickvän. En informant beskrev hur 
hen fick information om kondomer även fast hen aldrig kommer att ha nytta av 
denna information i relation till sin sexualitet. Skolsköterskor tycktes obekväma med 
att prata om HBTQ och upplevdes ha bristande kunskap inom området. 
Skolsköterskans råd upplevdes inadekvata och otillräckliga eftersom hen inte hade 
förmågan att sätta sig in i ungdomens situation.  
 

”…Om jag skulle vilja prata med skolsköterskan om något problem som 
jag har  kan det bli väldigt typ konstiga råd, man kan få skumma 
kommentarer eller såhär, för den personen vet ju inte riktigt min 
situation och hur den är…” 

Informant 7 
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Miljön hos skolsköterskan upplevdes heteronormativ med affischer och information 
anpassat till heterosexuella personer. De informanter som upplevde att 
skolsköterskan förhöll sig heteronormativt, erfor att hen blev mycket förvånad när 
informanten bröt mot normen.  
 

”… [att komma ut] först blev det nästan lite som en, asså inte en chock, 

men nästan lite som att hon [skolsköterskan]  inte förväntade sig det, 

jag kan ändå uppfatta att skolsköterskor kan vara ganska 
heteronormativa, eller vad man ska säga.  Nä men det är ofta  man kan 
få en fråga om man har en pojkvän, inte en partner, utan en pojkvän…” 

Informant 7 
 

Information om HBTQ från skolsköterskan saknades. Sexualundervisningen som 
informanterna fått på sina skolor var anpassad för heterosexuella, det gavs ingen 
information om att det fanns något annat än att vara heterosexuell. Undervisningen 
gavs i en del skolor av skolsköterskan. Informanterna upplevde att de fick lära sig 
själva och söka information på annat vis.   
 

”Jag har nog aldrig varit med om att de i skolan riktigt berättat om 
HBTQ-saker, det är mer att jag har fått lära mig själv.”  

Informant 1 
 

Skolsköterskan skapar en öppen och tillåtande miljö  
I denna kategori sammanfattades de positivt erfarna upplevelserna. Det positiva som 
informanter tog upp var framförallt skolsköterskan öppenhet.  
 

Lyssnar med respekt   
I de situationer där skolsköterskan spelat en stor roll för informanterna hade hen 
upplevts som öppen, lyhörd och tillåtande. Skolsköterskan hade gett utrymme för 
samtal men samtidigt fungerat som en person informanterna kunnat komma till för 
att exempelvis studera. En informant upplevde att skolsköterskan behandlade hen 
precis som alla andra när det gällde råd kring kärlek och sexualitet trots att hen 
identifierade sig som homosexuell.  

 



 13 

”Det känns inte som att hon [skolsköterskan] gjorde någon större sak av 

det i alla fall, utan det var väl mer så där att om det var en kille jag 
tyckte om som jag visade bild på, sa hon: åh vad kul att du har träffat 
honom… han verkar trevlig…” 

Informant 4 
 
En informant som haft en positiv relation till skolsköterskan i förhållande till sin 
sexualitet kände att om hen hade velat ”komma ut” under skoltiden hade hen 
definitivt gjort det för skolsköterskan. Det gick att prata med skolsköterskan om allt 
och skolsköterskan upplevdes lyhörd.   
 

”…Hon [skolsköterskan] vi hade längst tid, hon kändes som att man 

kunde prata med henne om allting…” 
  Informant 3 

 
”…Jag kände att om jag hade velat… komma ut… för någon så hade hon 

[skolsköterskan]  definitivt kunnat vara en person som jag kunnat 

komma ut för… Man kände det, hon [skolsköterskan] var väldigt 

tillåtande och lyssnade…” 
Informant 3 

 

Förmedlar trygghet  
De informanter som vände sig till skolsköterskan för att prata om sin sexualitet 
upplevde hen som öppen och varm. Det behövdes en trygghet för att informanterna 
skulle vilja prata med skolsköterskan om personliga angelägenheter.  
 

”…Det är ju en del av ens personlighet också eller ens person är ens 
läggning och det kändes ju tryggt att kunna vara öppen med det utan 
att… kunna få… eller bli… kritiserad eller bemött negativt på grund av 
det." 

 Informant 8 
 
Informanter som sökt sig till skolsköterskan tyckte att det var viktigt att kunna prata 
med hen om allting trots att hen inte är kurator eller psykolog. För informanterna var 



 14 

det viktigt att träffa eller se skolsköterskan kontinuerligt. Bara att veta att 
skolsköterskans dörr alltid stod öppen gav trygghet i att om någonting inträffade 
kunde informanterna alltid gå dit.  
 

”…För mig så har det varit,  jag har haft ganska jobbigt med att själv 
veta hur jag tycker och känner och så. Då så pratade jag mycket med 
min skolsköterska och så kunde hon ge mig råd eller om jag ville gå till 
någon annan och prata och så. För mig har ändå skolsköterskan varit 
väldigt liksom viktig, på ett sätt, för att det känns ändå som att om man 
känner att man vill ha någon att prata med eller så, så finns ofta 
skolsköterskan där i alla fall.”  

Informant 7 
 

HBTQ-ungdomars förväntningar på skolsköterskan 

Känna sig sedd oavsett sexualitet 
Denna kategori sammanfattar informanternas förväntningar och förhoppningar på 
skolsköterskan.  
 

Att bli likabehandlad 
Informanterna beskrev en önskan om att bli lika behandlade av skolsköterskan 
oavsett sexualitet och läggning.  
 

”…Att hon [skolsköterskan] behandlar mig som om det hade varit någon 

annan, som kanske hade varit hetero. Det är väl mer att man ska vara 
snäll mot människan och inte bry sig speciellt mycket... för jag tänker ju 
inte… så när jag går till kompisar som bara är kanske hetero, jag 
behandlar inte dem på ett visst sätt bara för att de är det.” 

Informant 1 
 
Att behandla alla lika innebar att inte bli utpekad som annorlunda på grund av sin 
sexualitet. En önskan att bli sedd som ”normal” och inte bli särbehandlad för sin 
sexualitet. 
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”…Om man tänker att de [skolsköterskor] undervisar om homosexuella, 

att det är okej och så säger man bara: och så ska man vara extra snälla 
mot dem eller något sånt. Sånt skulle jag inte tycka var okej, alla ska 
behandlas på samma sätt.” 

 Informant 5 
 
Samtliga informanter önskade att skolsköterskan skulle visa intresse och öppenhet 
inför olika sexualiteter och läggningar utan att göra en stor sak av det. Detta skulle 
skolsköterskan kunna göra genom att ställa öppna frågor med lyhördhet för 
ungdomars behov av att prata mer eller mindre om ämnet. 

 
”Att inte… Se på det som en så stor grej… Typ…  att inte överdriva det 
om man skulle prata om det… jag tror det kan räcka egentligen att se 
på det… att bara fråga liksom… om man har kommit ut med det…” 

Informant 10 
 

En tillitsfull relation 
Egenskaper som efterlystes av informanterna var öppenhet, snällhet, ödmjukhet, 
lyhördhet och acceptans. Dessa egenskaper mynnade ut i att skolsköterskan borde 
vara tillitsfull för att vinna ungdomars förtroende. 
  

”…Stort hjärta, stort hjärta.  Ja, som sagt tillmötesgående,  trevlig och 
intresserad, snäll framförallt. Och inte försöka döma…” 

Informant 4 
 

För informanterna var det viktigt att skolsköterskan var öppen kring HBTQ för att de 
skulle vilja vända sig till hen. Informanterna uttryckte en oro för hur skolsköterskan 
skulle kunna reagera och bemöta dem om de tog upp sin sexualitet och läggning. 
Förhoppningen var att skolsköterskan skulle möta detta med öppenhet. 

 
”… Så ja, öppen och trevlig. Att man vet att det är okej och kan prata 
om det. Man vet ju aldrig hur folk reagerar på det.” 

Informant 6 
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Det var viktigt att skolsköterskan tog sig tid att samtala och lyssna om ungdomen 
behövde gå dit. Det kan upplevas vara en påfrestning att gå till skolsköterskan och 
därför var det viktigt att skolsköterskan var öppen och glad.  

 
”Det är väl mer på det asså sociala att man kan känna att det är liksom 
att man är öppen å glad… så man inte får känslan av att det är en 
börda liksom att gå dit.” 

Informant 10 
 

Samtala öppet om HBTQ 
HBTQ sågs som ett laddat område där skolsköterskan enligt informanterna saknade 
kunskap. Bristen på kunskap ledde enligt informanterna till otillräckligt samtalsstöd.  
 

Kompetent bemötande  
Informanterna önskade en sex- och samlevnadsundervisning som inte anpassats 
efter heteronormen. Det uttrycktes inte att det fanns andra läggningar och 
sexualiteter. En informant beskrev att alla behövde lära sig att trä en kondom trots 
att alla kanske inte kommer ha nytta av detta inom sin läggning och sexualitet i 
framtiden. Hen efterlyste då att det kunde funnits mer information om säkert sex 
anpassat till olika sexuella läggningar. Samtliga informanter tyckte även att 
skolsköterskan skulle kunna att hänvisa vidare när skolsköterskan upplevde att det 
var över dennes kompetens. Att hänvisa vidare skulle inte innebära att avsäga sig 
rollen som stöd utan för att ge ungdomar bästa möjliga information.  
 

”Att man ska ha utbildningsdagar och när man väl har sex och 
samlevnad att det finns någon annan, om inte sköterskan själv klarar 
av det, att det finns någon annan som kan representera HBTQ och som 
kan berätta lite mer om vad det är. Och att det ska uppmärksammas.” 

Informant 5 
 
För att sprida kunskap och information om HBTQ ansågs det att miljön i skolan och 
hos skolsköterskan borde anpassas för att inte vara riktad mot heteronormen. På 
detta vis skulle fler ungdomar som identifierar sig som HBTQ våga gå till 
skolsköterskan för att samtala om sin sexualitet.  
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”Ja, jag menar ser man flaggan, ser man broschyrerna, ser man liksom 
alla tendenser till att detta är okej. Typ en affisch på väggen inne i 
skolsköterskans rum, asså om att vi alla är lika värda, att kärlek är 
likadant oavsett, då kommer du locka till folk som är intresserade att 
prata om det och som söker någon att prata med.” 

Informant 5 
 

Aktivt samtalsstöd   
Skolsköterskan skulle kunna ha en stor roll som samtalsstöd. En informant beskrev 
att ungdomar går igenom många processer med sig själva och det kan vara svårt att 
stå upp för sig själv i den åldern. Hen beskriver skolmiljön där en bara vill passa in 
och inte sticka ut. Hade hen vetat att skolsköterskan fanns där för samtalsstöd när 
inte stödet fanns i hemmet, hade skolsköterskan haft en betydande roll i relation till 
hens sexualitet. En annan informant beskriver också vikten av att få diskutera HBTQ-
frågor med skolsköterskan då ämnet till exempel varit tabubelagt i hemmet.  

 
”Är lite mer tabubelagt på olika sätt och då kan det väl vara jättebra, 
om man inte får höra det hemifrån tänker jag,  men så kan det vara i 
svenska hem med liksom… Att då är det väl jätteviktigt att få höra det 
från skolväsendet…att det är okej och att det finns någon att diskutera 
frågor med, jag menar om man inte har någon mamma eller pappa 
eller så som man kan prata med så är det väl jätteviktigt att… Då kan 
skolsköterskan spela en jättestor roll.” 

Informant 2 
 

Att få samtala oberoende av sexualitet och ämne var något som belystes av 
informanterna. En informant poängterade att skolan gav mycket prestationsångest 
samtidigt som det fanns andra tankar, funderingar och problem som hen inte visste 
hur de skulle hanteras. En önskan fanns då om att skolsköterskor borde bli mer 
samtalsstöd för ungdomar än vad de är. Samtalsstödet efterlystes också till 
relationsproblem överhuvudtaget, oavsett sexualitet. Trots att skolsköterskan varken 
är kurator eller psykolog ville informanterna att skolsköterskan skulle vara mer 
tillgänglig, inte bara för fysiska åkommor, utan allmänt för tankar som ungdomar 
behöver uttrycka.  
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”Asså så här både fysisk och mentalt kan det ju vara bra att ha någon 
att prata med kanske lite även om det kanske inte behöver vara någon 
psykologroll eller så här kuratorroll men ändå att man lite kan, ja 
prata med dem om saker som man känner att man är osäker på eller 
som man behöver hjälp med eller någon sånt där.” 

Informant 8 
 

Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva HBTQ-ungdomars erfarenheter av och 
förväntningar på skolsköterskans stöd i relation till deras sexualitet. Ungdomarna 
hade erfarenheter som var av både positiv och negativ karaktär. En del tog upp 
skolsköterskans otillgänglighet och förhållningssättet som ansågs vara 
heteronormativt. Andra hade erfarenhet av att skolsköterskan lyssnade med respekt 
och förmedlade trygghet. Förväntningarna på skolsköterskan var relativt 
samstämmiga - en tillitsfull relation som baserades på lyhördhet, öppenhet och 
likabehandling. De efterlyste även att skolsköterskan skulle ha kompetens och 
därmed rätt förutsättningar att kunna möta ungdomar som identifierar sig som 
HBTQ i skolmiljön.  
 

Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen presenteras i 3 rubriker utifrån det centrala som framkom i 
resultatet.  
 

Konsekvenser av heteronormativitet 
Informanterna berättade om heteronormativitet som en barriär för att kommunicera 
om sin sexuella läggning med sin skolsköterska. Skolsköterskans heteronormativa 
förhållningssätt visade sig bland annat när informanterna fick frågan gällande 
pojkvän eller flickvän istället för partner. Skolsköterskan upplevdes även bli chockad 
då ungdomar frångick heteronormen. I en svensk studie beskriver 
sjuksköterskestudenter att utbildningen utgår ifrån HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) 
och att alla patienter ska behandlas lika. Dock ansåg studenterna själva att 
utgångspunkten för utbildningen var heteronormativ och att ingen information eller 
föreläsning hållits utifrån ett normkritiskt perspektiv (Röndahl, 2011). Att redan från 
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grundutbildningen få ett heteronormativt förhållningssätt kan göra att 
skolsköterskorna inte har de rätta verktygen för att möta personer som identifierar 
sig som HBTQ. En annan svensk studie visar dock att sjuksköterskor och 
sjuksköterskestuderande i det stora hela har en positiv attityd gentemot personer 
som identifierar sig som HBTQ (Röndahl, Innala, & Carlsson, 2004). Röndahl, Innala 
och Carlsson (2004) beskrev i sin studie att attityden delvis var beroende på varför 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ansåg att en person identifierade sig som 
HBTQ. De sjuksköterskor och sjuksköterskestudernter som ansåg att sexuell läggning 
var medfött hade en mer positiv attityd än de som ansåg att det var förvärvat 
alternativt hade ett annat ursprung. Bland de som ansåg att sexuell läggning hade ett 
annat ursprung uttryckte sig en sjuksköterskestuderande att homosexualitet hade 
blivit ett infall av mode och att personer som identifierade sig som homosexuella ville 
få uppmärksamhet och provocera allmänheten (ibid.). Detta påvisar att det har 
betydelse vem ens skolsköterska är och det kan även visa varför olika personer 
upplever sina skolsköterskor på så olika vis. Studien av Rönndahl, Innala och 
Carlsson (2004) visade även på att utbildning kan vara av betydelse för vilken attityd 
vårdpersonal har gentemot personer som identifierar sig som HBTQ. Av 
sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor visades att sjuksköterskestudenterna hade 
en något sämre attityd, vad detta berodde på framkom inte i studien (ibid.). Med mer 
utbildning och erfarenhet verkar bemötande och attityd gentemot personer som 
identifierar sig som HBTQ förändras till det positiva. Kompetens och kunskap är 
något som även poängteras av informanterna i vår studie.  
 
Affischer och information hos skolsköterskan upplevdes av informanterna vara 
anpassad till heterosexuella personer och ansågs därmed också heteronormativa. Att 
tidningar om HBTQ, affischer, klistermärken etc. finns framme hos sjuksköterskor 
har presenterats som positivt i tidigare studier (Ginsburg et al., 2002; Stover, Hare, & 
Johnson, 2014). Deltagarna i studien av Stover, Hare och Johnson (2014) ansåg att 
regnbågsflaggan var den mest erkända symbolen och att denna stod för öppenhet. Att 
ha symboler som visade på en accepterande miljö ansågs göra så att personer från 
sexuella minoriteter vågade prata om de var i behov av detta (Ginsburg et al., 2002; 
Stover et al., 2014). Större delen av informanterna fick inte heller någon hjälp av 
skolsköterskan med att söka den information de var i behov av utan fick klara av 
detta på egen hand. Sjuksköterskorna i en amerikansk studie ansåg också att 
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patienterna förutsattes vara heterosexuella. Sjuksköterskorna tog upp att de i 
allmänhet inte var tillräckligt förberedda att arbeta med personer som identifierade 
sig som HBTQ och att utbildningen inte behandlade frågor som var relaterade till 
sexuella minoriteter (Carabez et al., 2015). 
 

Erfarenheter av socialt stöd 
För de informanter som skolsköterskan spelat en stor roll har hen upplevts tillåtande, 
lyhörd och öppen. I en studie beskriver deltagarna vikten av att känna sig bekväm för 
att underlätta mötet (Stover et al., 2014). Informanterna i vår studie var i behov av 
trygghet för att initiera ett samtal om sexuell läggning. Att känna sig bekväm under 
mötet var i Stovers (2014) studie kopplat till om deltagarna kom ut med sin sexuella 
läggning och om det blev en positiv vårdupplevelse. För författarna tolkas 
informanternas behov av tillåtande miljö, lyhördhet, öppenhet och trygghet som den 
bekvämlighet deltagarna i Stovers (2014) studie beskriver. Om vårdgivaren själv 
initierade en diskussion om ett sexuellt relaterat ämne tog deltagarna detta som att 
vårdgivaren var bekväm med att samtala om kön och sexualitet vilket ledde till att 
deltagarna var mer villiga att diskutera frågor som rörde detta (ibid.). 
Skolsköterskorna som beskrevs i vår studie upplevdes öppna och tillåtande trots att 
de själva inte initierade ett samtal kring HBTQ och informanterna kände därför den 
trygghet de behövde för att prata om privata angelägenheter.  
 
De informanter som haft positiva erfarenheter av relationen med skolsköterskan har 
sett det som viktigt att skolsköterskan funnits tillgänglig när de varit i behov av detta. 
Detta stödjer att ungdomar är i behov av ett socialt stöd för att skolan ska kunna 
hjälpa ungdomar i deras utveckling och med deras välbefinnande (Finfgeld-Connett, 
2005). Det sociala stöd som informanterna fått från skolsköterskan har varit 
tillgänglighet, lyhördhet, öppenhet och likabehandling. Detta har gjort att 
informanterna känt skolsköterskan som tillförlitlig och har därmed valt att öppet 
prata med sin skolsköterska om sin sexuella läggning. Beskrivningen av behovet av 
bekvämlighet för att öppna upp som Stovers (2014) studie bygger på kan liknas vid 
beskrivningen på innehållet i emotionellt stöd för att uppleva välbefinnande 
(Finfgeld-Connett, 2005). Informanterna som valt att prata med sin skolsköterska 
och som känt detta positivt har upplevt välbefinnande och även bekvämlighet.  
 



 21 

Förväntningar och barriärer  
Informanterna hade en önskan om att ses som ”normala”, att inte bli särbehandlade 
på grund av sin sexuella läggning. Skolsköterskan önskades även visa öppenhet 
genom att t.ex. ställa öppna frågor samt vara lyhörd för ungdomars behov av att 
prata. Det ansågs viktigt med en förtroendefull relation mellan skolsköterska och 
ungdomar för att de skulle vilja prata med skolsköterskan om sin sexuella läggning. 
Informanterna i vår studie pratade om ett förtroende. Ingen närmre beskrivning på 
vad ”förtroendefull relation” innefattade framkom, utan enbart att detta var ett måste 
för att informanterna skulle vilja öppna upp och prata om sin sexualitet. 
Informanterna önskade att de skulle kunna gå till skolsköterskan för att samtala, 
oberoende av samtalsämne och sexuell läggning. De ville känna sig som vilken 
ungdom som helst. I ytterligare en studie ansågs förtroende och kommunikation vara 
avgörande för att skolsköterskan skulle kunna skapa ett förtroende och på så vis få 
HBTQ-ungdomar att vilja prata med hen (Brewin, Koren, Morgan, Shipley, & Hardy, 
2014).  
 
Informanterna i vår studie upplevde att skolsköterskan var otillgänglig och kunde 
därför inte känna tillit till hen. Kunskapen om HBTQ ansågs bristande hos 
skolsköterskorna och de upplevdes därför osäkra. Med mer kunskap hos 
skolsköterskan och ett adekvat bemötande utifrån denna, sade informanterna att de 
lättare skulle kunna bygga en relation till hen. Även sjuksköterskor erfor samma 
problem från sin sida och ansåg sig ha bristande kunskap om HBTQ eftersom de inte 
fått utbildning kring detta under grundutbildningen (Carabez et al., 2015). Eftersom 
sjuksköterskorna saknat utbildning hade de aldrig känt sig bekväma med att möta 
HBTQ-personer. Carabez et al. (2015) menade att skolsköterskorna inte visste hur de 
skulle hantera situationer i mötet med HBTQ-personer då de ansåg att de inte hade 
förmåga att ge kompetent vård och på så sätt inte kunde svara på relevanta frågor på 
grund av den bristande kunskapen.  Detta bekräftades även i en svensk studie där det 
framkom att grundutbildningen gav otillräckligt med kunskap kring HBTQ (Röndahl, 
2009b).  Majoriteten av sjuksköterskstudenterna som deltog i studien hade bristande 
kunskap om HBTQ och misslyckades därmed när de gjorde ett kunskapstest om 
HBTQ (ibid.). Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor saknar beskrivning 
på kunskap som barnsjuksköterskor bör ha för att kunna bemöta barn och ungdomar 
som identifierar sig som HBTQ (Socialstyrelsen, 2008).  En översiktsartikel visar ett 
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förslag på en mall för hur kursplanerna för sjuksköterskor skulle kunna utformas 
utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det skulle behövas en granskning av kursnamn, 
lärandemål för HBTQ borde inkluderas, specifika ämnen inom HBTQ borde 
omfattas,  HBTQ borde få tilldelad tid under utbildning och föreläsare och vårdlärare 
borde se över sina undervisningsstrategier så att dessa ej upplevs heteronormativa 
(Lim, Brown, & Jones, 2013). Att förbättra kursplanerna skulle kunna främja 
normalisering av den sexuella mångfalden och därmed skulle vårdutbildningen 
kunna förbättra framtida vård och bemötande av personer som identifierar sig som 
HBTQ. Sjuksköterskeutbildningens uppdrag och mål bör återspegla de förändrade 
sociala normerna i fråga om den växande acceptansen av könsskillnader och sexuella 
minoriteter (ibid.). Skolsköterskan ansågs även av informanterna behöva kunna 
hänvisa vidare till andra vårdgivare när hen ansåg att kompetensen inte räckte till, 
detta för att kunna erbjuda alla ungdomar bästa möjliga information och rätt till stöd. 
Att bli hänvisad vidare till ytterligare instanser för att få stöd eller rådgivning var 
något som informanterna i vår studie inte upplevt. 
 
I vår studie framkom det att om skolsköterskan var tillitsfull kunde hen vinna 
ungdomarnas förtroende och ungdomarna såg då skolsköterskan som en resurs när 
de var i behov av stöd. De egenskaper som efterfrågades av informanterna var bland 
annat öppenhet, lyhördhet och acceptans. I studien av Ginsbrug et al. (2002) 
framkom det också en efterfrågan på ärlighet, respekt och känslighet för ämnet. Att 
dessa egenskaper efterfrågas visar på att det finns förbättringsmöjligheter för 
skolsköterskor i mötet med HBTQ-ungdomar. Trots att en del artiklar publicerades 
för över 10 år sedan verkar ungdomarna fortsatt värdesätta samma egenskaper hos 
skolsköterskan och förväntningarna har därmed inte förändrats. Det kan vara svårt 
att vara HBTQ-ungdom i skolan idag. Det finns inga tydliga riktlinjer på vart en kan 
vända sig för stöd och utifrån vår studie verkar skolsköterskan utgå från ett 
heteronormativt perspektiv. Det är viktigt att skolsköterskan skapar en atmosfär som 
förmedlar trygghet och tillit, så att HBTQ-ungdomar vågar prata med hen. Vår 
främsta slutsats är att det behövs mer forskning inom HBTQ, skolsköterskans roll 
och skolans arbete med ungdomar som identifierar sig som HBTQ.  
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Metoddiskussion 
Informanterna söktes till en början utifrån inklusionskriteriet att de skulle vara 
högstadie-, gymnasiestuderande alternativt avslutade sina gymnasiestudier för 5 år 
eller mindre än 5 år sedan. Författarna förde en diskussion kring 
åldersbegränsningen och valde att öka tiden till 10 år efter avslutade gymnasiestudier 
för att få ihop tillräckligt med informanter. Efter intervjuerna diskuterades 
åldersbegränsningen igen och det framkom då att även de som slutat för mer än 5 år 
sedan hade betydande positiv eller negativ erfarenhet av skolsköterskan, resultatet 
ansågs därmed inte begränsande eller mindre pålitligt efter att åldersgränsen 
justerades. Alla informanter, både de som fortfarande gick i gymnasiet och de som 
slutade för 6-10 år sedan och de där emellan hade samma förväntningar på 
skolsköterskan vilket stärker trovärdigheten i resultatet. Endast en högstadieelev 
kontaktade författarna, denna exkluderades då ålderskriteriumet inte kunde 
uppfyllas. 
 
Antalet informanter, som var tio stycken, tycktes skäligt då det fanns mättnad i 
intervjuerna. I litteraturen finns det inget konsensus om hur många personer som 
bör ingå i en kvalitativ intervjustudie. Litteraturen beskriver dock att det är av större 
vikt att materialet blir innehållsrikt och svarar mot studiens syfte (Cleary, Horsfall, & 
Hayter, 2014). Med tio informanter ansåg författarna att detta kriterium uppfylldes.  
 
Genom urvalet fick författarna kontakt med personer som identifierade sig som både 
män och kvinnor vilket resulterade i en relativt heterogen grupp, detta ser författarna 
som en styrka i sin studie. Studien fick dock inga informanter som identifierade sig 
som annat och därmed kan studien inte säga något om denna grupps levda 
erfarenheter eller förväntningar. Personerna som deltog i studien kände mest 
tillhörighet till att de var homosexuella (50%) och bisexuella (40%), endast 10% 
kände tillhörighet till queer och ingen var transsexuell. Resultatet gav svar på 
erfarenheter vilka är olika från person till person, oberoende av sexuell läggning, 
detta skiljer sig därför åt för de olika informanterna och kan inte generaliseras på 
någon annan utom den informant som upplevt situationen. Informanterna beskrev 
dock i stor utsträckning samma förväntningar på skolsköterskan och hens funktion, 
därmed anses ändå trovärdigheten i resultatet stark (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2014).  
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En kvalitativ ansats valdes då kvalitativ forksning avser att studera personers 
erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). För att belysa deltagarnas 
erfarenheter och förväntningar av ämnet som skulle studeras ansågs därför en 
kvalitativ studie med ostrukturerade berättande intervjuer och innehållsanalys vara 
lämpligast, någon annan metod diskuterades därför aldrig (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2014). Att studien främst genomfördes med snöbollsurval kan innebära 
att den blev något begränsad, då den bygger på rekommendationer från tidigare 
informanter samt spridning via författarna (Trost, 2010). Detta kan dock ha 
resulterat i att det blev lättare att skapa en relation till den nya informanten som 
blivit rekommenderad av en tidigare informant, vilket ses som en styrka. Information 
om intervjustudien publicerades på det sociala nätverket Facebook via författarnas 
privata profiler, detta delades sedan genom författarnas vänskaps- och 
bekantskapskretser samt i olika HBTQ-grupper. Detta förfarande att söka 
informanter via Facebook kan vara till en fördel när studietiden är tidsbegränsad 
samt när önskade informanter tillhör en stigmatiserad eller svåråtkomlig grupp 
(Thornton et al., 2016). Thornton et al. (2016) anser att Facebook kan användas för 
att nå ett representativt urval.  
 
Att intervjua via internet gjorde det möjligt att intervjua över hela Sverige, en ökad 
öppenhet för att diskutera känsliga frågor föreligger vid intervjuer över internet då 
informanten får en känsla av anonymitet. Att intervjua på detta sätt ansågs också 
vara en fördel utifrån ett maktperspektiv då informanterna själva fick bestämma var, 
hur och när de ville att intervjun skulle äga rum (Skärsäter & Ali, 2012). Då studiens 
informanter var bosatta i olika delar av Sverige var det inte möjligt att alla 
intervjuerna skulle hållas ansikte mot ansikte, dock hade det varit önskvärt om 
informanterna så önskat. Trost (2010) menar att ur intervjuarens perspektiv kan det 
vara en fördel att vara två intervjuare då de kan stötta varandra och att det kan vara 
lämpligt när ämnesområdet är känsligt. Dock valdes en intervjuare till vardera 
intervju då två intervjuare ansågs öka risken för maktövergrepp och för att 
informanten kunde hamna i underläge (ibid.). Längden på intervjuerna var mellan 12 
och 36 minuter, den kortaste intervjun bedömdes vara innehållsrik och inkluderades 
därför i resultatet.  
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Det fördes även en etisk dialog mellan författarna kring att intervjuerna utfördes på 
barn 13-18 år. Enligt Kjellström (2012) bör vårdnadshavare tillfrågas först om barnet 
kan delta i studien, dock kan barnet fatta detta beslut själv i enlighet med ålder och 
utvecklig. Kjellström (2012) menar att barn 15-18 år är kunniga att själva avgöra om 
de vill medverka eller ej. Alla ungdomar tog del av samma information och 
informationen korrigerades ej efter ålder. Efter kontakt med 
forksningetiskakommiteén på instutitionen för omvårdnad på Umeå Universitet 
bestämdes att informanterna som skulle ingå i studien skulle ha fyllt 15 år.  
 

Begränsningar  
Av studiens informanter var det 30% män och 70% kvinnor, detta kan anses vara en 
begränsning i studien. Författarna kan inte veta om resultatet hade sett annorlunda 
ut om det hade varit hälften män och hälften kvinnor som ingått i studien. En annan 
begränsning kan vara att författarna blivit kontaktade av informanter som känt sig 
redo för att prata med någon om sina upplevelser om att vara HBTQ-ungdom i 
skolan. Ett bortfall av informanter kan ha uppstått på grund av att ungdomarna inte 
känt trygghet i att ta kontakt med författarna och samtala om sin sexualitet. 
Författarna vet således inte om denna grupp ungdomar hade givit en annan syn på 
skolsköterskans roll. Författarnas erfarenheter av att intervjua har också varit 
begränsande vilket kan ha påverkat studiens resultat.  
 

Kliniska implikationer 
Ökad kunskap om HBTQ bland skolsköterskor skulle kunna uppnås genom att 
sjuksköterskestudenter redan på grundutbildning får föreläsningar om sexuella 
minoriteter samt att utbildningen borde utgå från ett normkritiskt perspektiv. Även 
specialistutbildningar borde granskas så att de förhåller sig normkritiskt. Idag kan 
även såväl privata som offentliga sektorn HBTQ-certifiera sig. Att skolsköterskor 
skulle genomgå denna certifiering skulle kunna förbättra deras bemötande och med 
mer information och utbildning inom området skulle skolsköterskan kunna arbeta 
utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Ungdomarna själva anser att skolsköterskan 
skulle kunna spela en jättestor roll under skoltiden. För att ha förutsättningen att 
göra detta behöver skolsköterskorna mer kompetens inom området.  
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Slutsats 
HBTQ-ungdomarna i vår studie hade både positiva och negativa erfarenheter av 
mötet med skolsköterskan. De var dock enstämmiga i vilka förväntningar som fanns 
på skolsköterskan i relation till deras sexualitet. HBTQ-ungdomarna upplevde att 
skolsköterskorna hade otillräcklig kunskap och för lite erfarenhet om HBTQ för att 
möta dem på ett adekvat sätt. Med mer kunskap förväntade ungdomarna sig att 
skolsköterskan skulle kunna bli mer öppen, lyhörd och förstående. Med dessa 
egenskaper skulle en tillförlitlig relation kunna byggas och förhoppningsvis skulle 
ännu fler ungdomar välja att prata med skolsköterskan om sin sexualitet. 
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Bilaga 1 – Forskningsinformationsbrev 
Bakgrund och syfte  
Skolsköterskor har en betydelsefull roll i skolan som kan ge positiv effekt på ungdomars hälsa samt har 

de i uppgift att förebygga ohälsa. Forskning säger att ungdomar som identifierar sig som HBTQ 

(Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queera) upplever sig må sämre än ungdomar allmänt. 

Studier visar även att det är av stor vikt att ungdomar som identifierar sig som HBTQ känner igen 

skolsköterskan eller en annan person inom skolväsendet som säker och trygg att kunna vända sig till 

när de behöver stöd. Därför vill vi göra intervjuer med ungdomar som identifierar sig som HBTQ för 

att få svar på vilken funktion skolsköterskan har/hade i relation till deras läggning.  

Intervjustudien ligger till grund för en magisteruppsats i specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Umeå universitet.  

Förfrågan om deltagande  
Du som är elev på högstadiet, gymnasiet eller du som tog studenten från gymnasiet för mindre än 10 

år sedan är inbjuden att delta i intervjustudien. 

Hur går intervjustudien till?  
Om du vill delta kommer du att bli intervjuad av en av oss, antingen via personligt möte eller via 

videosamtal över Skype. Intervjutiden kan variera utifrån vilken erfarenhet och vilka upplevelser du 

har att dela med dig av. Intervjuerna kommer utgå ifrån dina erfarenheter av din kontakt med eller 

relation till skolsköterskan. Samtalen kommer att spelas in med ljudinspelare för att sedan 

transkriberas och analyseras. Båda författarna kommer då ta del av intervjuerna. 

Finns det några risker med att delta?  
Du förväntas dela med dig av dina erfarenheter kring din relation till skolsköterskan angående din 

sexualitet. Eftersom intervjuerna behandlar ett personligt ämne kan de möjligtvis upplevas som 

integritetskränkande. Du väljer dock själv vad det är du vill dela med dig av till oss under intervjuerna. 

När resultatet presenteras i magisteruppsatsen kommer du ha avidentifierats och det kommer inte gå 

att härleda vilken intervju som just du är med i.  

Finns det några fördelar med att delta?  
I och med ditt deltagande i intervjustudien kan skolsköterskans arbete kring HBTQ-frågor utvecklas 

och förbättras. 

Hantering av data och sekretess?  
Materialet kommer enbart användas för det syfte som beskrivits i detta brev. All datamaterial 

transkriberas och kommer sedan förvaras tillsammans med samtyckesformulär samt ljudinspelning på 

en plats som endast författarna har tillgång till. Intervjustudierna kommer att presenteras i 

magisteruppsatsen så att ingenting kan härledas till en viss person.  
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Hur får jag informationen om studiens resultat?  
Alla som deltar i intervjustudien kan få ta del av magisteruppsatsen när den är färdig och godkänd av 

examinator. Magisteruppsatsen kommer även att läggas ut på Umeå Universitets databas DiVA samt 

skickas ut med mail till informanterna.  

Frivillighet  
Att delta i intervjustudien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att du 

behöver förklara varför. Ditt samtycke kommer ges muntligt innan intervjun startar och du kommer 

att mailas ett samtyckesformulär som du skriver under och skickar tillbaka. 

Ansvariga för intervjustudien  

Kornelia Hansson   Elisabeth Cartaxo 

kornelia.hansson@gmail.com  elisabethcartaxo@gmail.com  

0733161546    0766515974 

 

Handledare Anders Ringnér 

anders.ringner@umu.se  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

Bilaga 2 – Frågeguide 
Öppningsfråga: 

• Kan du berätta om vad skolsköterskan betydde för dig under högstadiet 
och/eller gymnasiet i relation till din läggning? 

 
Förtydligande frågor: 

• Upprepa frågan 

• Fråga informanten 
- Kan du ge ett exempel? 
- Hur, vad, varför? 
- Trygghet och stöd? 
- Tillit? 

 
Frågor att ställa om samtalet avstannar och för att rikta tillbaka samtalet mot syftet: 

• På vilket sätt reagerade skolsköterskan när du berättade om din sexuella 
läggning? 

• Har du upplevt/upplever du stöd från din skolsköterska? 

• Vad tycker du var positivt/negativt hos skolsköterskan med tanke på stöd och 
bemötande? 

• Har du upplevt/upplever du att du känner tillit till din skolsköterska? 

• Kan du ge tips på vad skolsköterskor behöver tänka inför framtida möten med 
ungdomar som identifierar sig som HBTQ-ungdomar? 

 
Frågor att ställa om ingen kontakt med skolsköterska funnits:  

• Har du haft någon annan att prata med i skolmiljön eller t.ex. på 
ungdomsmottagningen angående din läggning? 

• Vad för slags stöd efterlyser du av din skolsköterska? 
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Bilaga 3 - Samtyckesformulär 
Samtycke till deltagande i intervjustudie  

Jag har läst igenom och tagit del av den skriftliga informationen som givits mig angående 
intervjustudien och jag har fått möjlighet att ställa de frågor som dykt upp samt fått dessa besvarade. 

Jag samtycker till att delta i intervjustudien där syftet är att beskriva hur ungdomar som identifierar 

sig som HBTQ upplever stöd och trygghet från skolsköterskan.  

Vilket kön: 

o Kvinna 

o Man  
o Annat 

Vilket av följande ”H”, ”B”, ”T”, ”Q”, ”annat” känner du mest tillhörighet till?  

 
__________________________________________________________ 

Hur gammal är du och vilken årskurs går du i alternativt vilket år tog du studenten?   
 
__________________________________________________________ 

Var i Sverige bor du?   
 
___________________________________________________________ 

_________________________________ 

Ort och datum 

__________________________________ 

Namnunderskrift 

__________________________________ 

Namnförtydligande  

 
 
 
 
Kornelia Hansson   Elisabeth Cartaxo 
kornelia.hansson@gmail.com  elisabethcartaxo@gmail.com  
0733161546    0766515974 

 
Handledare Anders Ringnér 
anders.ringner@umu.se  


