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Abstrakt 

Titel: Transpersoners upplevelse av bemötande inom sjukvården.  

Bakgrund: Trans är ett paraplybegrepp för de personer vars juridiska kön och 

könsidentitet inte stämmer överens, ett tillstånd som kan leda till könsdysfori. 

Transpersoner upplever diskriminering relaterat till deras könsidentitet. Tidigare 

forskning visar på lågt minoritetsmedvetande bland vårdpersonal samt att 

transpersoner ofta känner stor stress relaterat till att tillhöra en minoritetsgrupp. 

Detta medför ökad risk för bristande bemötande inom vården.  

Syfte: Att beskriva transpersoners upplevelse av bemötande inom sjukvården. 

Metod: En litteraturstudie baserad på nio kvalitativa artiklar vars resultat har 

analyserats med kvalitativ ansats. Artikelsökning genomfördes i PubMed, Cinahl 

samt SocIndex. 

Resultat: Resultatet presenterades i fyra huvudkategorier, ”Upplevd okunskap från 

vårdpersonal”, ”Att uppleva utanförskap”, ”Att mötas av diskriminering” samt ”Att 

mötas med respekt”. Transpersoner uttryckte att det fanns en brist på kunskap bland 

vårdpersonal, vilket resulterat i att de axlat ett ofrivilligt ansvar för sin egen hälsa och 

att de ofta känt sig tvungna att utbilda vårdpersonal gällande könsdysfori. I möten 

mellan vårdpersonal och transpersoner förekom diskriminering. Även hot och våld, 

sämre vårdkvalitet och verbal kränkning har erfarits av transpersoner. 

Transpersoner uttryckte att de upplevde ett gott bemötande när vårdpersonal var 

accepterande och bekräftande. 

Konklusion: Sjuksköterskans bemötande ska genomsyras av acceptans, respekt 

och bekräftelse. För att detta ska vara möjligt krävs ökad medvetenhet kring 

minoritetsgrupper. Ökad kunskap hos vårdpersonal angående könsdysfori skulle 

leda till mer jämlik vård på lika villkor. 

Nyckelord: Transpersoner, diskriminering, upplevelser, bemötande, vårdpersonal. 

 

 

 

 



 

Abstract 
Title: Transgender peoples experiences of interactions with health care 

professionals. 

Background: Trans is an umbrella term that refers to people whose gender 

assigned at birth does not match their own gender identity, wich can lead to gender 

dysphoria. Transgender persons experience discrimination related to their gender 

identity. Previous research shows low minority awareness among health care 

professionals and that transgender people often feel a great deal of stress related to 

being a part of a minority group. This increases the risk of poor treatment in health 

care. 

Aim: To describe transgender people's experience of health care. 

Methods: A literature study based on nine qualitative articles which results have 

been reviewed and content analyzed with a qualitative approach. Article search was 

conducted in PubMed, CINAHL and SocIndex. 

Results: The results were presented in four main categories, "Perceived lack of 

knowledge from health care providers," "Transgender people feel forgotten," 

"Experiences of discrimination from health care providers" and "Perceived respect 

from health care providers." Transgendered people expressed that there was a lack of 

knowledge among health care providers, which had resulted in an involuntary 

responsibility for their own health and that they often had to educate health care 

providers about gender dysphoria. Discrimination occurred in interactions between 

health care providers and transgendered people. Threats and violence, poorer quality 

of care and verbal abuse has been experienced by transgender people. Good 

treatment was expressed when caregivers were accepting and confirming. 

Conclusion: The nurse's attitude should be imbued with acceptance, respect and 

acknowledgment, to increase awareness of minority groups. Increased knowledge 

among health care providers about gender dysphoria would lead to more equal care 

on equal terms.  

Keywords: Transgender people, discrimination, experiences, interaction, health 

care providers. 
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1. Introduktion 

Transpersoner är en utsatt minoritetsgrupp i samhället. Många transpersoner har 

rapporterat om en betydande diskriminering relaterat till deras könstillhörighet. 

Avskedningar, fientlighet på arbetsplatser, mord och orättvisa i domstolar är bara 

några av de erfarenheter transpersoner lever med världen över. Diskriminering av 

transpersoner förekommer även inom hälso-och sjukvård. Transpersoner har 

berättat hur de upplevt okänslighet, respektlöshet och direkt diskriminering från 

vårdpersonal i olika vårdsammanhang (Xavier et al., 2013). 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige blir alla barn tilldelade ett juridiskt kön när de föds baserat på hur den 

biologiska kroppens utseende. Denna könsbestämning kommer att dokumenteras i 

alla juridiska dokument, som exempelvis folkbokföringar och identitetshandlingar. 

Könsidentitet innebär det självupplevda könet, vilket kan skilja sig från det juridiska 

könet. Trans är ett paraplybegrepp för personer vars juridiska kön och könsidentitet 

inte stämmer överens med varandra. Leder detta tillstånd till starkt obehag har 

personen i fråga könsdysfori, vilket är ett kriterium för att kvalificera sig för att 

genomgå könskorrigerande behandlingar. Ofta är personen medveten redan från 

barnsben om hens könsidentitet, men upptäcker den inte fullt ut förrän vid vuxen 

ålder (Socialstyrelsen, 2016; RFSL, 2015a). Motsatsen till detta är cispersoner, som 

enligt Nationalencyklopedin definieras som personer vars könsidentitet stämmer 

överens med det biologiska könet (NE, 2017). 

 

Personer med könsdysfori upplever ofta psykisk ohälsa, en upplevelse vilken är 

subjektiv. Det handlar ofta om psykisk ohälsa relaterat till att det juridiska könet inte 

överensstämmer med den upplevda könsidentiteten vilket kan innebära starkt 

obehag, psykiskt lidande samt försämrad förmåga att fungera i vardagliga 

situationer. Graden av könsdysfori kan variera och tas i olika uttryck för människor i 

olika åldrar. Att vara transperson har ingenting med den sexuella läggningen att 

göra, en transperson kan vara heterosexuell, homosexuell, bisexuell, asexuell etc. 

(RFSL - ungdom, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2015; Socialstyrelsen, 2016). 
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I Sverige finns möjlighet till könskorrigering med hjälp av medicinsk och kirurgisk 

behandling. Könskorrigerande åtgärder kräver ofta en långvarig utredning inom den 

specialiserade vården. Utredningen görs av psykiater, psykolog och kurator vilka 

undersöker könsdysforin med syfte att upptäcka om det finns andra möjliga 

förklaringar till den självupplevda könstillhörigheten. För personer under 18 år kan 

behandling påbörjas med hormoner som bromsar den kroppsegna puberteten 

(Socialstyrelsen, 2016; RFSL, 2015a). 

 

1.2 Lagstiftning och föreskrifter angående könstillhörigheter 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) återkommer vikten av god och säker 

vård på lika villkor för hela befolkningen, samt att den ska bedrivas med respekt och 

välvilja för alla individers lika värde och värdighet. I kapitel 1 §2a av HSL skrivs även 

att vården ska främja god kontakt mellan vårdpersonal och patient, samt att 

säkerheten och kontinuiteten måste tillgodoses. 

 

Tidigare har det funnits krav på att en person som önskade att ändra könstillhörighet 

skulle vara ogift, steril, svensk medborgare samt över 18 år. Detta har dock reviderats 

av Rättsliga Rådet under 2000-talet. Enligt Rättsliga Rådet är processen av att ändra 

könstillhörighet uppdelad i två delar, en medicinsk utredning med erbjudande om 

behandling samt en juridisk ändring där könstillhörigheten bl.a. ändras i 

folkbokföringen (Socialstyrelsen, u.å).  

 

I Sverige har Rättsliga rådet fastställt sex kriterier för att en person ska kunna 

genomföra en juridisk ändring av könstillhörighet. Dessa kriterier innefattar att 

personen sedan två år tillbaka upplevt sig tillhöra en annan könstillhörighet än det 

biologiska könet samt sedan ett år tillbaka levt och uppträtt som den upplevda 

könstillhörigheten. Personen ska även förväntas bibehålla önskemålet om ändrad 

könstillhörighet livet ut. Ytterligare kriterier är att personen i fråga ska vara 

folkbokförd i Sverige, inte vara gift eller ha en registrerad partner samt vara minst 18 

år (Socialstyrelsen, 2015).   
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Enligt Socialstyrelsen (2016) förekommer det att hälso- och sjukvårdspersonal 

särbehandlar och diskriminerar personer med könsdysfori. Diskrimineringslagens 

ändamål (SFS 2008:567) enligt kapitel 1, §1 är att "motverka diskriminering och på 

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder." Av den anledningen är det av 

yttersta vikt att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den 

enskilda människans värdighet. Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) kapitel 

1 §4 så delas diskriminering upp i sex olika former: bristande tillgänglighet, 

trakasserier, sexuella trakasserier, direkt diskriminering, indirekt diskriminering 

samt instruktioner att diskriminera.  

 

Internationellt gäller de mänskliga rättigheterna vilket bland annat inkluderar att 

alla människor är födda fria, är lika mycket värda och har samma rättigheter. 

Förenta Nationerna deklarerar att mänskliga rättigheter inkluderar alla människor 

oberoende av kön, etnicitet, sexualitet eller religion (United Nations, 1948). Det finns 

rapporter från Världshälsoorganisationen [WHO] om att transpersoner har 

bristande tillgång till hälso- och sjukvård vilket oftast beror på juridiska svårigheter, 

stigmatisering och diskriminering. De flesta länder har inte juridiskt erkännande av 

transpersoner vilket kan leda till att de exkluderas ur samhället, detta trots att de 

mänskliga rättigheterna råder (World Heath Organisation, u.å.). 

  

1.3 Teori och empiri 

År 2015 rapporterade Folkhälsomyndigheten om hälsoläget hos transpersoner i 

Sverige. Resultatet visade att många transpersoner lever med psykisk ohälsa och har 

tankar på självmord och självmordsförsök. I rapporten framkom det att 36 % av 

respondenterna minst en gång under de senaste 12 månaderna allvarligt övervägt att 

ta sitt liv. Detta på grund av att de inte känner att de kan leva i enlighet med sin 

könsidentitet då det finns ett lågt förtroende för olika samhällssituationer som kan 

innebära kränkande behandling, diskriminering och våld (Folkhälsomyndigheten, 

2015).  
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I en studie av Kelleher (2009) visar resultatet att det finns en grundstress i att 

tillhöra en minoritetsgrupp, som lätt utvecklas till en psykisk påfrestning. Resultatet 

visar även att de flesta av deltagarna i studien vid upprepade tillfällen känt sig 

kränkta eller förtryckta på grund av samhällsnormen som existerar kring 

könstillhörighet. Skämt och fördomar kring deras könstillhörighet eller sexuella 

läggning är exempel på erfarenheter som upplevts förtryckande. Kelleher (2009) 

menar att det är viktigt att ta lärdom av denna studie för att öka medvetenheten 

bland vårdpersonal samt att chefer och andra beslutsfattare bör värna om de unga 

homo-, bisexuella-, trans- och queerpersonernas [HBTQ] välbefinnande. En studie 

vilken baserades på 17 transpersoner som blev intervjuats, svarade 15 av dessa 

individer att de upplevde påtaglig stress inför kontakt med hälso- och sjukvården. 

Transpersonerna menade att det fanns en rädsla inför att möta vårdpersonal då det 

var stor risk för att få ett respektlöst bemötande samt att de inte skulle få tillgång till 

den behandling som de önskade (Levitt & Ippolito, 2014). Ickebinära, det vill säga 

personer som identifierar sig som mellan, utan eller som både man och kvinna 

(RFSL, 2015b), upplever påtaglig diskriminering i det vardagliga livet vilket i många 

fall har resulterat i sämre upplevd hälsa än övriga transpersoner, t.ex. de 

transsexuella. Detta misstänks bottna i det faktum att ickebinära ofta inte kan svara 

på frågan angående vilket kön de tillhör, vilket kan orsaka en osäkerhet hos 

transpersonen och hos personer som de kommer i kontakt med (Miller & Grollman, 

2016). 

 

1.4 Problemformulering 

I en enkätundersökning i USA (National Center of Transgender Equality [NCTE], 

2011) framkom det att 19 % av alla transpersoner blivit nekad vård på grund av sin 

könstillhörighet. Zunner och Grace (2012) menar att dessa höga siffror från NCTE 

har orsakat bristande tillit till vården, vilket i sin tur resulterar i att färre 

transpersoner söker vård. De menar även att det förekommer verbala övergrepp i 

form av nedlåtenhet och bristande respekt av både vårdpersonal och administrativ 

personal, exempelvis receptionister. 
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I sjuksköterskeprofessionen ingår bemötandet i det dagliga arbetet. För att ett möte 

ska vara äkta måste det präglas av medmänsklighet, empati, ömsesidighet och 

bekräftelse, speciellt i de fall där sjuksköterskan ska fånga upp patienter i riskzonen 

för psykisk ohälsa. Om empatin och respekten för andras olikheter brister ökar 

risken för maktövergrepp. Sjuksköterskan bör etablera en tillitsfull relation till 

patienter genom bland annat kroppsspråk och verbal kommunikation (Skärsäter, 

2014, s. 628-631; Eide & Eide, 2009, s. 43-46). 

 

Ovanstående forskning (Kelleher, 2009; Miller & Grollman, 2016; Levitt & Ippolito, 

2014) och undersökningar (Folkhälsomyndigheten, 2015; NCTE, 2011) visar på lågt 

minoritetsmedvetande hos vårdgivarna vilket leder till att transpersoner som söker 

vård upplever stor stress. Detta ökar risken för att transpersoner blir systematiskt, 

om än omedvetet, förminskade i bemötandet av vårdpersonal på grund av bristande 

kunskap. Detta tyder på ett behov av ökad medvetenhet vilket gör det till ett 

angeläget forskningsområde. Transpersoner är en utsatt minoritetsgrupp i samhället 

och hälso- och sjukvårdspersonal behöver ha den kompetens som krävs för att ge ett 

gott bemötande.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva transpersoners upplevelser av 

bemötande inom sjukvården. 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Detta var en litteraturstudie av kvalitativ design. En litteraturstudie av kvalitativ 

forskning har utförts då syftet var att beskriva transpersoners upplevelser av 

bemötande inom sjukvården. Kvalitativ analysmetod var fördelaktig vid beskrivning 

av specifika kontexter och omständigheter (jmf. Olsson & Sörensen, 2011, s.18). 

Litteraturstudien innebar en sammanställning av resultat från flera olika studier som 

sammanställts till ett nytt övergripande resultat (jmf. Olsson & Sörensen, 2011, 

s.145). 
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2.2 Sökmetod 

De artiklar som presenterades och analyserades i denna studie har sammanställts ur 

tre olika databaser: PubMed, Cinahl samt SocIndex. I PubMed begränsades 

sökningarna till Nursing Journals och MEDline, då dessa var mest relevanta för 

denna studie. Dessa tre databaser valdes då de fångar upp både medicinska-, 

omvårdnads- samt socialperspektiv. Booleska sökoperatörer som tillexempel AND 

och OR har används i enlighet med Willman et al. (2011, s.72). Detta för att få en mer 

preciserad sökning. Sökvägarna och urvalen presenteras i bilaga 1, tabell nr 1. 

 

2.3 Urval 

Utifrån syftet gjordes ett urval av artiklar med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterier. Att använda sig av kriterier i urvalet av artiklar var fördelaktigt 

på grund av att det avgränsade sökningen och underlättade urvalet till artiklar som 

motsvarade syftet (jmf. Willman et al., 2011, s.62). Genom en inledande sökning som 

följdes av avgränsningar identifierades artiklar med titlar som föreföll att motsvara 

syftet. Dessa artiklar studerades på en abstrakt nivå och därefter granskades hela 

artikeln och inkluderades i studien efter kvalitetsvärdering. I en kvalitetsgranskning 

bedöms artikeln kritiskt utifrån att den upprätthåller tillförlitligt presenterad fakta, 

samt att den är etiskt granskad. Vanligtvis bedömer man dem utifrån en tre skalig 

mall: hög-, medelhög- eller låg kvalitet (Willman & Stoltz, 2012, s. 460-464). 

 

I de inkluderade artiklarna fanns olika termer för att beskriva hälso- och 

sjukvårdspersonal. I denna litteraturstudie presenteras alla som arbetar inom vården 

som vårdpersonal om inget annat mycket specifikt beskrivits i artiklarna. I några av 

urvalsartiklarna har flera ämnen berörts under intervjuerna. Till denna 

litteraturstudie kommer endast delar som svarar mot syftet att inkluderas. 

Exempelvis i studien av Poteat et al., (2013) intervjuades både vårdpersonal och 

transpersoner, men endast resultat som berörde transpersoners erfarenheter 

medtogs i denna studie. 
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Inklusionskriterier:  

De artiklar som ingick i studien beskrev transpersoners upplevelse av bemötande 

inom sjukvården. Artiklarna var av kvalitativ analysmetod med individer som själv 

definierade sig som transpersoner. Alla åldrar inkluderades då behandling av 

könskorrigering kan påbörjas före 18 års ålder. Studien var oberoende av etnicitet 

och kulturella skillnader samt lade ingen vikt vid om individen är i pre-, per- eller 

postoperativ fas i sin eventuella könskorrigering. Artiklarna var även peer-reviewed, 

inte äldre än 10 år samt skrivna på engelska. 

 

Exklusionskriterier:  

Artiklar presenterade ur vårdpersonals perspektiv exkluderades.  

 

I en litteraturstudie ska det framkomma hur artiklarna är kvalitetsgranskade 

(Willman & Stoltz, 2012, s. 462-464). I denna litteraturstudie har artiklarna 

granskats med hjälp av SBUs granskningsprotokoll "Mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser", se bilaga 2. Totalt 

analyserades 9 artiklar, se bilaga 3, tabell 2. 

 

2.4 Analys 

Analys av innehållet i artiklarna genomfördes i olika steg. Först granskades de 

inkluderade artiklarna av båda författarna, vilket enligt Wallengren och Henricson 

(2012, s.492) ökar validiteten. Resultaten från samtliga artiklar lästes igenom flera 

gånger var för sig, för att få ökad förståelse om respektive innehåll (jmf. Wallengren 

& Henricson, 2012, s.490). Därefter ritades en gemensam mind-map upp över vad 

som var mest framträdande i studiens resultat. Artiklarnas resultat diskuterades 

fram till dess kongruens var uppnådd. De delar som överensstämde med denna 

studies syfte medtogs i analysen och resultatet, vilket enligt Friberg (2012, s.129) är 

viktigt för att inte analysera irrelevant data för litteraturstudiens syfte. Alla artiklar 

kategoriserades gemensamt av författarna och jämfördes med varandra för att 

urskilja likheter och skillnader, vilket gjorde att de gick att sammansvetsa till ett nytt 

resultat med fyra huvudkategorier respektive tolv underkategorier. De kategorier 
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som arbetats fram visualiseras i bilaga 4, tabell 3. Vid presentation av data i 

resultatet uttrycktes bland annat inte deltagarnas ålder. Enligt International Council 

of Nurses [ICN] ska bemötandet och omvårdnaden av personer vara oberoende av 

exempelvis etnicitet, kulturella och politiska skillnader, social status, sexuell 

läggning, kön, religion och ålder (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

2.5 Forskningsetik 

I varje vetenskapligt arbete bör forskningsetik inkluderas i hela processen från 

frågeställning till färdigt arbete. Detta är viktigt då forskningsetiken är en av de 

faktorer som borgar för tillit till dagens forskning och dess resultat (Kjellström, 2012, 

s.70).   

 

Helsingsforsdeklarationen (2013) är en sammanställning av etiska riktlinjer för 

forskning på människor som framtogs och publicerades 1964, vilken Internationella 

läkarförbundet valt att ansluta sig till. Enligt Helsingforsdeklarationen ska bl.a. all 

forskning på människor bedrivas med frivilliga deltagare, samt att deltagarna ska  

vara välinformerade kring studien. Helsingforsdeklarationen fastställer även vikten 

av att låta en etikkommitté avgöra huruvida en studie är lämplig att genomföra i 

vissa känsligare fall. 

 

Belmontrapporten publicerades 1978 vilket utgjorde en grundplattform vilket etiska 

frågor skulle vila på. Enligt Belmontrapporten skall all forskning genomföras under 

guidning av tre grundläggande etiska principer: rättviseprincipen, göra gott-

principen samt respekt för personer (The Belmont report, 2010). 

 

Eftersom en litteraturstudie är baserad på redan tidigare genomförd forskning är det 

väsentligt att granska de artiklar som skall användas i studien, och se att de har följt 

de riktlinjer som finns inom forskningsetiken, enligt Forsberg och Wengström (2016, 

s.59-60). Vidare redogör Forsberg och Wengström för vikten av att redovisa alla 

artiklar som ingår i litteraturstudien. Att presentera all fakta objektivt, även de fakta 

som inte stödjer författarnas hypotes. I denna litteraturstudie var alla inkluderade 
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artiklar etiskt granskade innan publicering. Detta har säkerställts genom att de 

använda artiklarna har hämtats ur tidskrifter där etiskt godkännande är ett krav, 

eller att det tydligt framkommer i artikeln att de har genomgått en etiskgranskning 

av liknande form.  
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3. Resultat 

Vid analys av de inkluderade studierna framkom fyra huvudkategorier samt tolv 

underkategorier som på olika sätt beskriver transpersoners upplevelser av 

bemötandet inom vården. Se tabell 4: 

 

Tabell 4 – översikt av kategorier och underkategorier.  

Kategorier Underkategorier 

Att mötas av okunskap  Att uppleva ifrågasättande från 

vårdpersonal 

 Att bära ofrivilligt ansvar för sin 

hälsa 

 Att genom könsroller representera 

sig själv och sina rättigheter 

 Att bli bemött av förutfattade 

meningar 

Att uppleva utanförskap  Att känna sig lämnad med sin nya 

kropp 

 Att uppleva osynliggörande och 

inte bli tagen på allvar 

Att mötas av diskriminering  Att uppleva respektlöshet relaterat 

till pronomen 

 Att uppleva bristande bemötande 

 Att utsättas för verbal kränkning 

 Att bli nekad vård på grund av 

normsöverskridande 

könstillhörigheter  

Att mötas med respekt 

 

 Att vårdpersonalen åtminstone 

försöker främja gott bemötande 

 Att bli bemött med acceptans och 

bekräftelse 
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3.1 Att mötas av okunskap 

Det rådde en upplevd brist på kunskap i bemötandet från vårdpersonal till 

transpersoner. Detta resulterade i att många transpersoner blev bemötta av 

förutfattade meningar och att de kände ett ofrivilligt ansvar att undervisa 

vårdpersonalen kring trans vilket gav dem ett stort ansvar kring deras egen hälsa. I 

studien framkom det också att många transpersoner var tvungna att hävda sina 

rättigheter kring hälso- och sjukvård. 

 

Att uppleva ifrågasättande från vårdpersonal 

Transpersoner upplevde att det rådde okunskap hos vårdpersonal angående 

personer med könsdysfori. Att besöka en vårdpersonal som har kunskap om 

könsdysfori är beskrevs av transpersonerna som mycket ovanligt (Siverskog, 2014; 

Bauer et al., 2009). Den bristande kunskapen medförde att transpersoner upplevde 

att vårdpersonal ifrågasatte och ställde många onödiga samt personliga frågor 

rörande könstillhörighet, val av pronomen och sexualitet (Lindroth, 2016; Sperber et 

al., 2008; Siverskog, 2014; Dewey, 2008). Transpersoner har också beskrivit att 

okunskapen leder till att vårdpersonal fokuserar på irrelevanta aspekter, exempelvis 

varför individen tror sig vara transsexuell eller inte genomgått någon 

könskorrigering, i stället för att tala om de problem som individen sökt vård för 

(Lindroth, 2016). En transperson berättade att när hen sökte vård för att genomföra 

könskorrigerande kirurgi uttryckte personalen tvivel om beslutet. Vårdpersonalen 

ifrågasatte sambandet mellan transpersonens sexualitet och hens önskan om 

könskorrigering och undrade varför transpersonen önskade en vagina när hen inte 

var attraherad av män (Lindroth, 2016).   

 

Att bära ofrivilligt ansvar för sin hälsa  

Farhågan att vårdpersonal inte kommer att besitta den kunskap som är nödvändig 

har resulterat i att många transpersoner känt ett ansvar att undervisa 

vårdpersonalen (Poteat et al., 2013; Taylor, 2013; Bauer et al., 2009). Det ansågs av 

transpersonerna vara vårdpersonalens ansvar att ha kunskap inom området. För 

många upplevdes det som en stor börda och orättvisa (Taylor, 2013, Sperber et al., 

2008). Transpersonerna fick ta eget ansvar för att utbilda vårdpersonalen i vilka 
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behandlingsalternativ som fanns, hur dessa gick till samt vilka biverkningar 

behandlingen kunde medföra. I några fall hade transpersonerna själva varit tvungna 

att precisera vilka kliniker de behövde bli remitterade till (Siverskog, 2014; Taylor, 

2013; Poteat et al., 2013; Dewey, 2008; Sperber et al., 2008). En transperson ansåg 

att det var mycket oetiskt av vårdpersonal att ta emot transpatienter om de saknade 

kunskap kring trans (Sperber et al., 2008). I Taylor (2013) ansåg en av deltagarna att 

det inte finns tillräckligt med resurser eller forskare som är villiga att arbeta med 

transfrågor, vars konsekvens har blivit bristfällig kunskap hos viss vårdpersonal. 

 

Att genom könsroller representera sig själv och sina rättigheter  

För att få beviljat könskorrigerande behandlingar upplevde vissa deltagare att de 

behövde passa in i en viss könsnorm (Lindroth, 2016; Taylor, 2013). En transperson 

berättade att hen ansåg att det var lättare att söka vård för könskorrigerande 

behandlingar om hen hade en partner med sig av motsatt kön (Lindroth, 2016). I 

Taylors (2013) studie beskrev de deltagande transpersonerna att om en transman 

utstrålat femininet hade vårdpersonalen varit mindre villig att bevilja 

könskorrigerande behandlingar. Om däremot samma transman utstrålat 

maskulinitet har könskorrigeringsprocessen gått mycket snabbare. Dessutom 

uttryckte transpersoner att de var tvungna att representera sig själva genom att 

ständigt kämpa för sin rätt till könskorrigerande behandlingar då vårdpersonalen 

upplevdes restriktiva med exempelvis hormoner (Sperber et al., 2008). 

 

Att bli bemött av förutfattade meningar  

I två av studierna lyftes problemet att vårdpersonal hade förutfattade meningar kring 

transpersoner och därmed gjorde antaganden (Dewey, 2008; Hagen & Galupo, 

2014). De exempel som lyftes var att alla transpersoner ville göra könskorrigerande 

operationer för att sen vara ”botade” (Dewey, 2008). Andra antaganden gjordes 

angående transpersoners sexualitet samt utseende. En transperson ur studien av 

Hagen och Galupo (2014) uttryckte erfarenheter angående förutfattade meningar 

från vårdpersonal att transmän med manligt utseende antogs vara transkvinnor som 

inte genomgått könskorrigerande behandling och vice versa.   
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3.2 Att uppleva utanförskap 

Transpersoner upplevde att det fanns en uttalad brist i uppföljningsvården efter 

könskorrigerande behandlingar, vilket medförde en känsla av att bli lämnad med sin 

nya kropp. Det rådde även en känsla hos transpersonerna att de osynliggjordes i 

vissa vårdsammanhang och att det inte gjordes utrymme för dem och deras 

könsidentitet. Vissa erfarenheter hos transpersonerna visade även på att de blev 

utpekade på vårdavdelningar och att de inte fick vara ifred. 

 

Att känna sig lämnad med sin nya kropp  

De transpersoner som genomgått könskorrigerande kirurgi beskriver erfarenheter av 

att plötsligt bli lämnad åt sig själva. Svårigheter uppstod när transpersonerna 

lämnades med en ny kropp att relatera till och lära känna på egen hand utan någon 

möjlighet till uppföljning med hjälp av sjukvårdspersonal. Enligt transpersonerna 

var det en stor brist i patientutbildning när det kom till sexuell hälsa. Flera deltagare 

beskrev det som positivt att genomgå könskorrigerande kirurgi men att det samtidigt 

rådde en stor osäkerhet till den nya sexuella identiteten i relation till sin egen kropp 

och dess funktioner. I samband med detta berättade de också om bristande tillgång 

till reproduktiv hälsovård efter könsförändring (Lindroth, 2016).  

 

Flera transpersoner lyfte bristen på information och forskning. De uttryckte att det 

rådde ovisshet angående hur den somatiska vården ska fortgå efter könskorrigerande 

behandlingar (Bauer et al., 2009; Lindroth, 2016; Taylor, 2013). Exempel kunde vara 

om en transkvinna skulle fortsätta gå på prostataundersökningar eller om transmän 

skulle göra mammografier. Transpersoner uttryckte också en osäkerhet kring 

framtida tillträde till att nyttja mödravård vid beslut att behålla den biologiska 

möjligheten att bli gravid (Lindroth, 2016). En transperson uppgav att hen har 

genomfört könskorrigerande behandling men inte fått någon information gällande 

exempelvis biverkningar (Bauer et al., 2009).  
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Att uppleva osynliggörande och att inte bli tagen på allvar 

I de flesta vårdsammanhang upplevde många transpersoner att det antogs att 

patienterna ska vara antingen man eller kvinna, och därför gavs bara de alternativen 

på exempelvis inskrivningsformulär eller utbildningsmaterial. De gånger de togs upp 

var det i samband med sexuell läggning (Bauer et al., 2009; Hagen & Galupo, 2014). 

Detta var något som transpersoner ansåg medförde en känsla av osynlighet och 

övergivenhet (Hagen & Galupo, 2014). I studien av Sperber et al. (2008) uttryckte en 

av deltagarna att hen önskade mer personcentrerad vård då transpersoner kan ha 

vissa saker gemensamt med varandra men att alla inte är likadana.  

 

Erfarenheter av vårdpersonalens olika inställningar till transpersoners mentala hälsa 

beskrevs i flera studier (Bauer et al., 2009; Siverskog, 2014; Sperber et al., 2008; 

Kosenko et al., 2013). De hade i vissa fall förutsatt att könsidentiteten hade sin grund 

i psykiatriska hälsoproblem och därmed inte tagit könsdysforin på allvar. En 

transperson berättade att vårdpersonal hade undvikit att diskutera könsidentiteten 

under rehabiliteringsperioden för dennes substansmissbruk, vilket transpersonen 

ansåg vara ironiskt adå könsdysforin var den grundläggande anledningen till 

missbruket (Sperber et al., 2008). Som motsats till detta beskrev en annan 

transperson upplevelser av att vårdpersonal ignorerat den mentala hälsan i 

förhållande till transaspekten och därmed missat att det kan finnas annan 

bakomliggande psykiatrisk problematik som är relevant för vården (Bauer et al., 

2009). Transpersoner önskade att vårdpersonal kunde ge flera behandlingsalternativ 

och att de lyssnade mer på patientens önskemål (Bauer et al., 2009; Sperber et al., 

2008).  

 

Att inte bli tagen på allvar uttrycktes också genom att många transpersoner hade 

känslan av att vara ett experiment för undersökningar och forskning i samband med 

vårdbesök (Siverskog, 2014; Taylor, 2013). Transpersoner yttrade en trötthet på att 

känna sig som forskningsobjekt och att de används i utbildningssyfte på universitet 

och i kliniska miljöer. En transperson berättade om sin transvän som spenderat en 

natt på sjukhus efter en lindrig bilolycka. Vårdpersonalen hade under den tiden 
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kontrollerat temperatur och blodtryck ca 40 gånger under samma natt trots att hen 

inte var svårt skadad (Siverskog, 2014).   

 

3.3 Att mötas av diskriminering  

Transpersonerna hade erfarenhet av fördomar, respektlöshet, verbala kränkningar 

och nekad vård. Flertalet deltagare upplevde sämre vårdkvalitet efter att vårdgivarna 

förstått att de hade könsdysfori. 

 

Att uppleva respektlöshet relaterat till pronomen   

Respektlöshet från vårdpersonal angående deltagarnas könstillhörighet och önskade 

pronomen beskrevs av flera deltagare (Kosenko et al., 2013; Poteat et al., 2013; 

Hagen & Galupo, 2014; Sperber et al., 2008; Lindroth, 2016). Transpersonerna 

berättade att vårdpersonal totalt nonchalerat att tilltala exempelvis transkvinnor 

med hon och vise versa, detta trots att transpersonerna åtskilliga gånger korrigerat 

vårdpersonalen när de adresserat dem med inkorrekt pronomen (Kosenko et al., 

2013; Sperber et al., 2008). Transpersoner drog liknelserna att om vårdpersonal inte 

kunde tilltala en transperson med rätt pronomen var det lika oprofessionellt som att 

en vårdpersonal inte kunde termerna diabetes eller hjärtflimmer (Poteat et al., 2013; 

Lindroth, 2016). Vårdpersonalen ursäktade denna nonchalans med att kommentera 

hur svårt de tyckte att det var att hålla koll på alla begrepp (Lindroth, 2016). Det 

framkom i en annan studie att vårdpersonal har tilltalat transpersonerna som 

"personer som er" vilket gjorde deltagarna mycket obekväma (Sperber et al., 2008). 

 

Deltagare beskrev att trots att de skrivit ned på intagningsformulären vilken 

könstillhörighet de hade ignorerades det av vårdpersonalen, vilket fick 

transpersonerna att känna att deras könstillhörighet var bortprioriterat och att 

frågan endast ställts av byråkratiska skäl (Hagen & Galupo, 2014). En icke-binär 

person skildrade hur trots att hen skrivit ned sitt självupplevda kön på 

intagningsformuläret hade vårdpersonalen skrivit in något annat i journalen 

(Sperber et al., 2008).  
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Att uppleva bristande bemötande  

Transpersoner har upplevt förändring av vårdgivarnas bemötande när det har 

framkommit att de har en könsdysfori. I vissa fall har detta resulterat i forcerad vård 

där patienter blivit tvingade att läggas in på olika psykiatriska institutioner. De har 

även blivit tvingade att genomgå fysiska undersökningar som de ansett vara 

irrelevanta (Kosenko et al., 2013; Siverskog, 2014). Det tog sig även i uttryck då 

ansvarig vårdpersonal bokade in alla transpatienter på samma dag med hänvisning 

till att övriga patienter skulle kunna ta illa upp av att vistas i lokalerna samtidigt 

(Dewey, 2008). Ytterligare upplevelser av förändrad vård var att väntetiderna blev 

längre, felaktig diagnosticering, medicinska felbehandlingar samt en upplevelse av 

att de inte var välkomna på avdelningen (Bauer et al., 2009; Siverskog, 2014; 

Kosenko et al., 2013). Deltagare vittnade också om vårdpersonal som inte gav någon 

respons i rop på hjälp och lät transpersoner vänta under långa perioder, vilket gjorde 

att transpersonerna upplevde negligering och sämre vårdkvalitet (Kosenko et al., 

2013). Flera transpersoner har även erfarit att vårdpersonal givit ett obekvämt 

intryck. De har bland annat upplevts vara fumliga, stirriga eller undvikande av 

ögonkontakt. Transpersoner kände att ett sådant beteende uttrycker osäkerhet med 

negativa känslor (Kosenko et al., 2013; Dewey, 2008; Sperber et al., 2008). 

 

Vårdpersonal har upplevts hårdhänta och oförsiktiga i samband med 

undersökningar vilket exemplifieras när en transperson berättade att olika misstag 

har gjorts av vårdpersonal i samband med samtliga dennes vårdbesök. Hen berättade 

att dennes partner, som också hade ett könsöverskridande utseende, utsattes för 

stygnsättning utan bedövning eller antibiotika med svår infektion som följd 

(Kosenko et al., 2013).   

 

Att utsättas för verbal kränkning  

Transpersoner har upplevt kränkande bemötande från vårdpersonal (Kosenko et al., 

2013; Sperber et al., 2008; Siverskog, 2014). Detta kunde bestå av att de blev retade, 

förringade och tilldelade förnedrande smeknamn. Svordomar och hotfulla 

kommentarer var också förekommande (Kosenko et al., 2013; Dewey, 2008). En 

transperson berättade om frekventa verbala kränkningar och en nedlåtande attityd 
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från vårdpersonal. Hen rapporterade om ständiga bemötanden i form av hån och 

viskningar om dennes könsidentitet i samma ögonblick som hen steg in i 

sjukvårdslokaler. En annan transperson berättade hur en psykolog inte klandrade 

transpersonens familj för att de hade uteslutit hen. Psykologen hade uttryckt att om 

transpersonen hade varit dennes vän hade psykologen inte velat ha något med hen 

att göra (Sperber et al., 2008). 

 

Att bli nekad vård på grund av normsöverskridande könstillhörigheter   

Det framkom att transpersoner upplevt att de någon gång blivit nekad vård av 

vårdpersonal på grund av deras könstillhörighet. De ansågs inte passa in i de binära 

könsnormer och sociala könsroller som råder enligt personalen (Siverskog, 2014; 

Taylor, 2013). Transpersoner nekades vård med hänvisning till att deras 

normöverskridande könstillhörighet var emot vårdgivarnas egna moraliska 

värderingar (Dewey, 2008; Lindroth, 2016; Sperber et al., 2008). De har nekats 

akutvård, tillgång till hormoner, operationer av könskorrigerande karaktär, tillgång 

till relationsrådgivning samt vägran att boka in tider till vårdbesök (Bauer et al., 

2009; Dewey, 2008; Siverskog, 2014; Kosenko et al., 2013; Sperber et al., 2008; 

Lindroth, 2016). I studien av Sperber et al. (2008) berättade en deltagande om när 

vårdpersonal upptäckte hennes transsexualitet och därefter vägrat ge henne vård. 

Kommentaren från vårdpersonalen var att vårdpersonal behandlar människor och 

att hon därför borde uppsöka en veterinär istället.   

   

Transpersoner uppfattade att vårdpersonal accepterade borttagande av könsdelar om 

de var drabbade av sjukdom men inte om det var av könskorrigerande orsaker 

(Dewey, 2008; Siverskog, 2014). Ett exempel på detta var när en transperson fått sin 

ena testikel borttagen på grund av testikelcancer. När denne sedan vänt sig till 

samma läkare för att få den andra testikeln borttagen i samband med sin övergång 

från man till kvinna fått besked att det inte var möjligt eftersom att aktuell läkare 

inte genomför sådana kirurgiska ingrepp (Dewey, 2008).    

 

Det framkom att flera transpersoner har behövt påvisa vilka rättigheter de har till 

behandling för att få tillgång till dessa (Sperber et al., 2008). Andra vittnade om 
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vårdpersonal som inte varit mottagliga för den information transpersoner lämnat 

och i istället remitterat dem vidare (Sperber et al., 2008; Bauer et al., 2009). 

 

3.4 Att mötas med respekt 

Trots att majoriteten av de erfarenheter transpersonerna hade kring bemötande från 

vårdpersonal var negativ, framkom det även positiva erfarenheter. Transpersonerna 

uppskattade när vårdpersonalen var respektfulla inför deras könsidentitet och gav 

dem utrymme att uttrycka den. 

 

Att vårdpersonalen åtminstone försöker främja gott bemötande 

I studien av Hagen och Galupo (2014) uttryckte majoriteten av deltagarna att de har 

viss god erfarenhet av hälso- och sjukvården. En transperson berättade att när hon 

slutligen talade om för sin ansvarige vårdpersonal att hon var transsexuell, möttes 

hon av förståelse. Vilket var en lättnad för deltagaren (Sperber et al., 2008). En 

transperson ur en annan studie uppskattade när vårdpersonal förde två separata 

journaler för att patienten skulle kunna få behandling för både sitt juridiska samt 

upplevda kön (Dewey, 2008). Ett annat uppskattat exempel var då en gynekolog 

försökt benämna en patients klitoris som en penis vilket transpersonen uppskattade 

väldigt mycket. Det visade att gynekologen i alla fall försökte (Hagen & Galupo, 

2014). 

 

Att bli bemött med acceptans och bekräftelse  

Transpersonerna uppskattade när vårdpersonal utstrålade respekt och bekräftelse 

som genomsyrade hela bemötandet. Detta kunde ta sig uttryck i att de adresserade 

med rätt pronomen, kontinuerligt och repetitivt bekräftade könstillhörigheter och 

efterfrågade vad patienten hade för önskemål. Sådant bemötande lade grunden för 

långvariga och goda relationer (Hagen & Galupo, 2014; Sperber et al., 2008; 

Siverskog, 2014). I vissa fall upplevde transpersonerna det positivt när vårdpersonal 

ställde mycket frågor kring trans, de såg det ur ett utbildningsperspektiv och att det 

var positivt att de ville veta mer (Dewey, 2008).  
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Något som många ur studien av Hagen och Galupo (2014) uppskattade var när 

vårdpersonal gav utrymme för patienterna att identifiera sig som något annat än 

bara man eller kvinna. Transpersonerna upplevde att ett sådant förhållningssätt 

visade att vårdpersonal respekterade deras existens. Studien visade att när 

vårdpersonal bekräftade hela patienten inkluderat deras könstillhörighet genom hela 

vårdtillfället upplevdes bemötandet bättre. Att anpassa språket ansåg deltagare 

visade på respekt och acceptans. En annan deltagare berättade om ett vårdtillfälle 

när personalen bekräftande hans könstillhörighet genom att använda rätt pronomen 

och tala med honom på samma sätt som med andra män. Deltagaren var mycket 

nöjd med vårdpersonalens bemötande. Andra deltagare bekräftade att ett sådant 

bemötande resulterade i att de kunde fokusera på sin hälsa och sitt tillfrisknande 

(Hagen & Galupo, 2014). 

 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka transpersoners upplevelse av 

bemötande inom sjukvården. Studien visar på stor okunskap hos vårdpersonal 

angående könsdysfori och att detta i många fall påverkade transpersonerna negativt. 

Resultatet visade även att transpersoner ofta kände sig bortglömda och övergivna 

inom vården. En stor del av studiens resultat belyste diskriminering från 

vårdpersonal mot transpersoner i form av stigmatisering, respektlöshet samt 

indirekt-, fysisk- och verbal diskriminering. Dock framkom även goda erfarenheter 

av bemötande i de fall där acceptans, respekt och synliggörande genomsyrade mötet.  

 

Transkulturell omvårdnad   

Att det kan uppkomma olika sociala konflikter när två kulturer ska samarbeta har 

varit känt sedan länge. Madeleine Leininger förklarade år 1970 att i sociala 

sammanhang där två eller flera kulturer lever och existerar kan den starkare kulturen 

ofta försöka vinna och påtvinga sina seder och värderingar på den mindre kulturen. 

Leininger påpekar tydligt att sjuksköterskan måste stå över detta och utföra sitt 

arbete med patientens hälsa i fokus. Hon menar att sjuksköterskans omsorg 

framkommer tydligast när hen hjälper, stöttar, skapar möjligheter och verktyg för att 
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patientens självupplevda hälsa ska främjas till fullo. För att kunna hjälpa en annan 

individ menar Leininger att sjuksköterskan måste se dennes helhet, och att det 

endast går att förstå en människa helhet när den ställs mot dess bakgrund och 

kulturella sammanhang (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 142-145). 

 

Denna litteraturstudie visar på att vårdpersonal i flera fall bemöter transpersoner 

med förutfattade meningar, stor okunskap, osynliggörande och diskriminering. 

Leningers teori om att den starkare kulturen ofta försöker kväva den mindre 

kulturen kan jämföras med den cisnormativitet som genomsyrar hela samhället och 

därmed även kan speglas inom hälso-och sjukvård (Folkhälsomyndigheten, 2006). 

Cisnormativitet innebär ett antagande att alla personer lever efter det kön som 

tilldelats vid födseln och anpassar sig efter de sociala normer som könet tillhör 

(RFSL, 2015b). Detta kan möjligen vara en förklaring till varför transpersoner ofta 

blir förminskade och bortglömda. Det är viktigt att se varje patient ur ett 

individperspektiv och att som vårdpersonal vara ödmjuk inför eventuella 

kulturkrockar. Ibland kan det verka mer självklart att inte vara fördömande mot mer 

uppenbara kulturskillnader som exempelvis andra etniciteter, men det är också 

viktigt att se dessa mindre subkulturer som tillexempel trans tillhör. Som Leininger 

uttrycker det riskerar patientens hälsa komprimeras om inte en samsyn finns hos 

sjuksköterskan och patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 143).   

 

Vårdpersonalens okunskap   

Brist på kunskap om transpersoner hos vårdpersonal framkom tydligt i denna 

litteraturstudie. I likhet med deltagare ur studien av Sharek et al. (2015) uttryckte 

även de transpersonerna att det finns en stor brist på kunskap om 

könsöverskridande identiteter bland vårdpersonal. En deltagare ur Sharek et al. 

(2015) studie beskrev att det inte finns någon inom vården som kan hjälpa dig som 

transperson, ingen kommer ge dig information om du inte läser på själv. Bradford et 

al. (2013) rapporterade i sin studie att av de 43 % av transpersonerna som var öppna 

med sin könsidentitet i studien, svarade 20 % att de var tvungna att utbilda och 

informera om trans till vårdpersonalen. Dessutom var 15 % av dessa deltagare väldigt 

osäkra och obekväma med att diskutera sina specifika vårdbehov relaterat till sin 
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könsidentitet. Detta kan likställas med resultatet ur denna litteraturstudie, att många 

transpersoner upplevde att de behövde utbilda vårdpersonal angående bland annat 

könsdysfori. 

 

En bristande kunskap hos vårdpersonal kan innebära att transpersoners tillit till 

hälso-och sjukvård påverkas. Det kan även medföra undvikande och rädsla för svåra 

konversationer som kan uppstå med vårdpersonal (Irwin, 2007). I ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (2014) ska sjuksköterskan i sitt yrkesutövande alltid bidra till 

ökad tillit för vården. Eftersom resultatet i denna litteraturstudie visade att 

transpersoner var tvungna att kämpa för sina rättigheter och både Bradford et al. 

(2013) samt Irwin (2007) rapporterade en osäkerhet från transpersoner att våga tala 

med vårdpersonal, riskeras ICN:s etiska kod att brytas.  

 

Diskriminering från vårdpersonal 

I denna studie hade många deltagare erfarit diskriminerande bemötanden från 

vårdpersonal. Detta är något som även lyfts i Bradford et al. (2013) studie, där 31 % 

av transdeltagarna nekats hormonbehandling, 25 % nekats könskorrigerande kirurgi 

och 19 % nekats samtalsterapi relaterat till deras transtillstånd. Studien (Bradford et 

al., 2013) presenterade även att 26,9 % av deltagarna upplevt diskriminering inom 

hälso- och sjukvården. Folkhälsomyndigheten (2015) rapporterar att 36 % av 

respondenterna har övervägt att suicidera det senaste året relaterat till tidigare 

erfarenheter av kränkande behandling, diskriminering och våld. Dessa resultat 

(Bradford et al., 2013; Cruz, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2015) motsäger Leningers 

omvårdnadsteori som uttrycker att sjuksköterskans omvårdnad ska bygga på 

förståelse, ödmjukhet, empati och handvara verktyg för att främja hälsa (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012, s. 143). 

 

Resultatet av denna litteraturstudie berörde flertalet av diskrimineringslagens (SFS 

2008:567) olika former, exempelvis bristande tillgänglighet, trakasserier, direkt 

diskriminering samt indirekt diskriminering. Diskrimineringslagen är en lag som 

hela Sveriges befolkning är skyldig att följa, att dessutom bryta den i en 

yrkesutövning kan anses som högst oetiskt. ICN:s etiska kod (2014) är 
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internationella riktlinjer för sjuksköterskor vilket gör den aktuell världen över. 

Koden uttrycker att sjuksköterskan skall främja ett gott etiskt förhållningssätt, vilket 

inte alltid följs enligt denna litteraturstudies resultat. Den diskriminering som skett 

mot transpersoner från vårdpersonal har resulterat i en bristande tillit till vården 

vilket tagit sig i uttryck att transpersoner ofta skjutit upp att söka vård (Cruz, 2014). 

Detta kan ha förödande konsekvenser i de fall där transpersoner skjuter upp 

vårdkontakt för såväl somatisk- som psykisk ohälsa.  

 

Vård på lika villkor  

I litteraturstudiens resultat framkom att transpersoner upplevde att de fick sämre 

vårdkvalitet än hetro- och cispersoner. De moment som framförallt brast var 

patientundervisning, tillgång till psykiatrisk vård, att vårdpersonal inte tog 

könsdysofrin på allvar samt att transpersoner till och med blivit nekad vård. Sharek 

et al. (2015) rapporterade i sin studie att det fanns en brist på samtalsterapi, 

medicinsk vård samt information om problemområden som kan finnas kring 

transpersoner.   

 

Sverige har, till skillnad från många av världens länder utvecklats mycket gällande 

HBTQ-personers rättigheter. Internationellt sett är det i en tredjedel av världens 

länder olagligt med samkönade relationer. Detta leder till en ökad risk för att som 

HBTQ-person bli arresterad och fängslad på grund av sin sexuella läggning. I minst 

fem av världens länder kan detta fortfarande straffas med döden (United Nations, 

u.å). I Sverige har Socialstyrelsen (2009) fastställt att vård skall ges på lika villkor 

oberoende av etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning etc. Dessutom deklarerar hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att alla människor har rätt till hälso- och 

sjukvård på lika villkor. Trots detta har Diskrimineringsombudsmannen (2012) 

påpekat att transsexuella har upplevt sämre vård med längre väntetider, mer 

svåråtkomlig vård samt sämre bemötande från vårdpersonal än hetro- och 

cispersoner. Transpersonerna i denna litteraturstudie hade inte enbart blivit nekad 

vård relaterat till könsdysforin, men även vård utanför diagnosen som exempelvis 

samtalsterapi, akutvård samt relationsterapi.  
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Ett gott bemötande  

Denna litteraturstudie visade att acceptans, respekt och synliggörande var faktorer 

som gjorde att bemötandet upplevdes positivt. Som sjuksköterska ingår det i 

professionen att möta olika människor där varje enskild individ är unik. I mötet med 

en person som ligger i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa är det av största vikt 

att främja ett gott bemötande. Mötet med patienterna ska vara äkta och präglat av 

medmänsklighet och empati, en ömsesidighet och bekräftelse kan öka en människas 

självförtroende. Sjuksköterskan bör även arbeta för att etablera en tillitsfull relation 

till sin patient, detta genom att bl.a. prägla sitt kroppsspråk och sin verbala 

kommunikation av medvetenhet och acceptans (Skärsäter, 2014, s.628-631). 

 

Empati fastställs som en förmåga till inlevelse hos omvårdnadspersonal och ett 

verktyg för att uppfatta vad patienten känner. Genom detta förhållningssätt kan 

respekt och hänsyn tas till det som patienten upplever är känslomässigt viktigt och 

därmed förmedla medkänsla med utgångspunkt för patientens eget bästa. Brist på 

empati och respekt för andras olikheter än från en själv innebär en stor risk för 

maktövergrepp (Eide & Eide, 2009, s.43-46). Personcentrering skall vården kretsa 

kring enligt McCance och McCormack (2013, s.82-89). Detta genom att se patienten 

som en helhet, inte bara de fysiska symtomen utan även de psykiska, existentiella, 

andliga, kulturella och sociala behov som kan finnas. Enligt Birkler (2007, s.146) 

innefattar ett gott bemötande från sjuksköterskan att hen värnar om patientens 

självbestämmande, vilket ligger till grund för den etiska principen 

autonomiprincipen. För att värna om patientens autonomi är det lika viktigt att ta 

beslut i enlighet med patienten, som att ge patienten förutsättningar för att ta ett 

autonomt beslut. Detta kan endast ske om sjuksköterskan delger tillräckligt med 

information för att ett genomtänkt val angående patientens hälsa kan tas (Birkler, 

2007, s.146). I denna litteraturstudies resultat uttryckte transpersoner att de 

uppskattade ödmjukhet hos vårdpersonal när det tog sig i uttryck att de åtminstone 

försökte främja ett gott bemötande. Acceptans och respekt från vårdpersonal kan 

tyda på att empati och ett personcentrerat förhållningssätt har genomsyrat de möten 

mellan transpersoner och vårdpersonal som uttryckts positiva i denna 

litteraturstudie. 
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Sjuksköterskans möte med transpersoner  

En undersökning gjordes av Lim et al. (2015) angående hur ofta HBTQ-gruppen 

belystes under sjuksköterskeutbildningen i USA. Resultatet visade att under hela 

utbildningen spenderades endast 2.12 timmar till att utbilda de blivande 

omvårdnadsansvariga om olika könstillhörigheter och andra sexuella läggningar än 

heterosexualitet. Studien visade på en stor negligering av dessa personer, vilket 

kunde leda till en osäkerhet i bemötandet av dessa grupper ute i praktiken. Samtidigt 

i en svensk studie av Röndahl (2009) visar resultatet att endast 17 % av 

sjuksköterskestudenterna och medicinstudenterna hade grundläggande kunskap 

gällande HBTQ-gruppen. Röndahl fortsatte i en annan studie (2011) att beskriva att 

universiteten endast lyfter transpersoner vid samtal kring sexuellt överförbara 

sjukdomar.   

 

Svenska akademiens ordlista (2015) definierar stigmatisering som en social 

brännmärkning i samhället. Litteraturstudiens resultat visade på bristande kunskap 

bland vårdpersonal som i sin tur kunde orsaka förutfattade meningar angående 

transpersoner. Deltagare ur litteraturstudien berättar att vårdpersonal stannade upp 

och stirrade på dem när de gick in på vårdinrättningar, samt att det förekommit 

viskningar och skratt i samband med detta. Dessa erfarenheter skulle möjligen 

kunna vara ett uttryck för en social stigmatisering av transpersoner. Bristen på 

kunskap innebär att de blir marginaliserade, osynliggjorda samt blir utsatta för våld 

och kränkningar i större utsträckning (Folkhälsomyndigheten, 2015). Av denna 

anledning är det därför av stor vikt att transpersoner synliggörs i samhället och även 

i vårdsammanhang. Detta kan bidra till ökad förståelse hos vårdpersonal och leda till 

minskad social stigmatisering, något som kan påverka hela bemötandet samt 

kvaliteten av vården i en positiv riktning.  

 

Omvårdnad av transpersoner kan krävas på diverse avdelningar och som 

sjuksköterska är det av vikt att kunna bemöta och vårda alla individer oavsett 

exempelvis kön, etnicitet och ålder (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I denna 

litteraturstudies resultat framträder dock att ett gott bemötande uppstår med några 

få, små medel som alla bottnar i en respekt för medmänniskan. Ödmjukhet, 
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förståelse och flexibilitet är några av de egenskaper som transpersoner uppskattade 

hos vårdpersonalen. Huvudsaken var att vårdpersonalen åtminstone försökte 

adressera transpersonerna med rätt pronomen och gav dem utrymme att uttrycka sin 

könsidentitet individuellt. Dessa resultatfynd blir viktigt för framtida sjuksköterskor 

eftersom det tyder på att endast lite medvetenhet kan vara tillräckligt för att de ska 

kunna utstråla ett gott bemötande. 

 

4.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes eftersom att det besvarar ett beskrivande syfte och klarar 

av att hålla upplevelser i fokus (jmf. Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). I denna 

litteraturstudie har 9 kvalitativa artiklar granskats och med en tematisk analysering. 

Denna analyseringsmetod valdes för att belysa likheter i transpersoners upplevelser 

av bemötandet inom sjukvården.  

 

De sökord som använts valdes med utgångspunkt för att besvara syftet. Under 

arbetets gång har sökorden alternerats för att försäkra författarna om att de har fått 

en tillräckligt bred kunskapssökning. Författarna har arbetat med olika synonymer, 

booleska operatorer samt trunkering eftersom ämnet inte var väl beforskat och för 

att sammanställa en bred och adekvat sökning, något som rekommenderas enligt 

Karlsson (2012, s.106). Sökningen har genomförts i Cinahl, SocIndex samt PubMed. 

I de första två databaserna begränsades sökningen till att artiklarna ej fick vara äldre 

än tio år samt att de skulle vara peer-reviewed. I den sistnämnda databasen gällde 

tidigare begränsningar, samt att de endast skulle vara från Nursing Journals samt 

MEDline. Detta för att materialet skulle innehålla aktuell och granskad forskning 

samt att dessa tidskrifter stämde bäst överens med syftet. Författarna har redovisat 

sökord, sökvägar samt resultat i bifogad tabell, detta enligt rekommendation av SBU 

(2014).  

 

Samtliga artiklar analyserade i denna studie har genomgått kvalitetsgranskning 

enligt SBU´s granskningsmall (se bilaga 2). I denna studie medtogs sju stycken 

artiklar av hög kvalitet, en artikel av medelhög kvalitet samt en artikel av låg kvalitet. 

Anledningen till varför det medtogs en artikel av låg kvalitet var på grund av att allt i 
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artikeln var välformulerat och överensstämmande med författarnas syfte samt att 

dess resultat liknade de andra artiklarnas resultat. Artikeln klassades med låg 

kvalitet på grund av en bristande beskrivning av analysmetoden. En tänkbar 

anledning till den bristande analysförklaringen kan möjligen bottna i ett bortfall i 

redigeringen inför publiceringen i tidskriften. Den nämnda artikeln är hämtad ur 

International Journal of Transgenderism vilket är en tidskrift med tydliga krav på 

deras publiceringar och därför förlitar författarna sig på tidskriftens granskning. 

 

Svagheter hos författarna är att alla artiklar i studien var skrivna på engelska, vilket 

inte är författarnas modersmål. Detta kan utgöra en riskfaktor i tolkandet av det 

tryckta ordet. Dessutom har författarna ingen tidigare erfarenhet av att genomföra 

en litteraturstudie, vilket ytterligare hotar studiens validitet. Det som författarna 

däremot har gjort för att minska risken för eventuella feltolkningar är att de har gjort 

hela studien tillsammans och granskat, analyserat och diskuterat artiklarna ihop och 

ingenting har tagits med om inte båda författarna var överens om det. Studiens 

resultat har visualiserats i en tabell vilket visar i vilka kategorier artiklarna nämns. 

Denna visualisering stärker studiens validitet då det tydligt framkommer att 

artiklarna har många gemensamma resultat. 

 

Två artiklar i denna studie är ifrån Sverige, två artiklar från Kanada och fem artiklar 

är från USA. Anledningen till inte fler svenska studier inkluderades var för att det 

inte fanns tillräckligt många publicerade studier som överensstämde med 

litteraturstudiens syfte. Författarna ansåg dock att bemötandet av patienter är 

applicerbart oberoende av ursprungsland och appliceringsland. 

 

4.3 Forskningsetikdiskussion 

I denna studie har författarna granskat artiklarna oberoende av egna värderingar och 

ställningstaganden. Detta för att resultatet inte skulle influeras av personliga åsikter 

eller tidigare erfarenheter. Författarna har presenterat all fakta objektivt för att inte 

komprimera studiens validitet i enlighet med Forsberg & Wengström (2016). 
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Innan en artikel inkluderades i studien kontrollerades det att den genomgått etisk 

granskning. I de flesta tidskrifter där artiklarna var hämtade ifrån var etisk 

granskning ett publiceringskrav, men flera av artikelförfattarna har valt att ansöka 

om etisk granskning utöver tidskriftens granskning också. Vad gällande anonymitet 

har författarna valt att inte nämna några namn över huvud taget, en extra 

säkerhetsåtgärd i jämförbart med rekommendationer enligt Olsson och Sörensen 

(2011, s.79). I Sverige råder Personuppgiftslagen (SFS: 1998:204) vilket tydliggör 

vikten av att inte röja individers identitet, om samtyckte inte ges. 

 

5. Konklusion 
 

Denna litteraturstudie visade att nyckeln till gott bemötande mot transpersoner är 

när vårdpersonal accepterar, respekterar och bekräftar personens könsidentitet. 

Exempelvis när personal använder sig av valt pronomen, lyssnar till patientens 

önskemål samt besitter kunskap om könsdysfori och dess behandlingsalternativ. 

Trots att acceptans, respekt och bekräftelse är en stor del av ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor visar denna litteraturstudie att diskriminering förekommer i möten 

mellan transpersoner och vårdpersonal. Transpersoner har erfarenheter av indirekt-, 

verbal- och fysisk diskriminering samt nekad vård. Grunden till detta beror till stor 

del på stigmatisering från vårdpersonal som upplevdes obekväma, stirriga och 

fumliga. Stigmatiseringen har orsakat diskriminering mot transpersoner som i denna 

litteraturstudie tagit sig i uttryck av direkt hot och våld, sämre vårdkvalitet och elaka 

uttryck om att könsdysfori inte är accepterat av vårdpersonal. Denna litteraturstudie 

visade även att transpersoner ofta blir osynliggjorda inom vården. Dessutom visar 

ytterligare studier på låg forskningsprioritering, relaterat till att vårdpersonal får för 

lite utbildning kring könsdysfori och hur man bemöter transpersoner. Därför är det 

viktigt att lyfta fram resultatet ur denna studie för att öka medvetenhet och inspirera 

till vidare forskning. 

 

Det behövs mer empiriska studier på bemötandet från vårdpersonal till 

transpersoner för att utveckla den kulturella kompetens och genusmedvetande som 

vårdpersonal behöver. Ökad kunskap angående könsdysfori skulle leda till mer 
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jämlik vård på lika villkor. Transpersoner kan då uppleva synliggörande och 

acceptans, vilket skulle innebära att transpersoner upplever ökad tillit till hälso-och 

sjukvård och därför inte känner rädsla för att uppsöka vård. 
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Bilaga 1 
Tabell 1. Sökvägar. 

Datum  Databas  Sökord och 

boolesk 

operator  

Begränsningar/databasfilter  Antal 

träffar  

Urval 

1 

Valda 

efter 

lästa 

titlar   

Urval 2  

Valda 

efter 

abstrakt   

Urval 3  

Valda 

efter 

Lästa 

hela 

artiklar  

Urval4   

Artiklar 

inkluderade 

i resultat. 

Dubbletter 

borttagna. 

2016-

11-10  

Pubmed  Transgender* 

AND 

(experience OR  

meeting) AND 

(health care OR 

health 

professionals)   

<10years, Nursing Journals and 

MEDLINE  

111  29  3  2  1  

2016-

11-10  

Cinahl & 

SocIndex  

Transgender* 

AND 

(experience OR  

meeting) AND 

(health care OR 

health 

professionals)   

2006-2016, peer-reviewed  193  35  10  6  4  

2016- Cinahl & Transgender 2006-2016, peer-reviewed  121  5  4  2   0 



 
 

Datum  Databas  Sökord och 

boolesk 

operator  

Begränsningar/databasfilter  Antal 

träffar  

Urval 

1 

Valda 

efter 

lästa 

titlar   

Urval 2  

Valda 

efter 

abstrakt   

Urval 3  

Valda 

efter 

Lästa 

hela 

artiklar  

Urval4   

Artiklar 

inkluderade 

i resultat. 

Dubbletter 

borttagna. 

11-17  SocIndex  AND qualitative 

studie AND 

health  

2016-

11-18  

  

  

  

  

  

PubMed  Transgender 

AND qualitative 

studie AND 

health  

<10 years, MEDline, Nursing 

Journals  

120  4  0  0  0  

2016-

11-21  

Cinahl 

and 

Socindex  

Transgender* 

AND meeting* 

AND health care  

2006-2016, peer-reviewed   10  2  1  1  1  

2016-

11-21  

Pubmed  Transgender* 

AND meeting* 

AND health care  

<10 years, MEDline, Nursing 

Journals   

20  2  0 0  0  

2016-

11-21  

Cinahl & 

Socindex  

Transgender* 

AND Sweden  

2006-2016, peer-reviewed  9  2  1  1  1  



 
 

Datum  Databas  Sökord och 

boolesk 

operator  

Begränsningar/databasfilter  Antal 

träffar  

Urval 

1 

Valda 

efter 

lästa 

titlar   

Urval 2  

Valda 

efter 

abstrakt   

Urval 3  

Valda 

efter 

Lästa 

hela 

artiklar  

Urval4   

Artiklar 

inkluderade 

i resultat. 

Dubbletter 

borttagna. 

2016-

11-21  

PubMed  Transgender* 

AND Sweden  

<10 years, nursing Journal, 

MEDline  

13  3  0  0  0  

2016-

11-24  

Cinahl & 

Socindex  

Transgender* 

AND view AND 

health care  

2006-2016, peer-review  21  2  0  0  0  

2016-

11-24  

PubMed  Transgender* 

AND view AND 

health care  

<10 years  14  1  0  0  0  

2016-

11-24  

PubMed  Transgender* 

AND experience 

AND health  

<10 years, Nursing Journals, 

MEDline  

124  10  1  0  0  

2016-

11-24  

Cinahl & 

Socindex  

Transgender* 

AND experience 

AND health  

2006-2016, peer-review  328  14  2  2 2  

 



 
 

Bilaga 2 
SBU granskningsmall 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 



 
 

5:2 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning  av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

1. Syfte Fundera över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/ svara på frågeställningen. 

2. Urval Fundera över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  än informed consent och 

ethical approval 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle kunna 

påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende förhållanden etcetera. 

3. Datainsamling Fundera över: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  (t ex vem 

intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  var utfördes intervjun, hur många 

observationer etc) • om metoden modifierades under studiens gång   

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga   

(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 
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• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer 

datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 



 
 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är 

rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder. 

4. Analys Fundera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för 

datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande under 

analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

5. Resultat Fundera över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är 

citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  vad som är 

citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt 

låg till grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller 

inflytande under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra 

användningsområden för resultaten. 

Referenser 

1.  Bahtsevani C. In search of evidencebased 

practices: exploring factors influencing 

evidencebased practice and 

implementation of clinical practice 

guidelines. Malmö:  
Malmö högskola; 2008. 

2. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C.  

Evidensbaserad omvårdnad. En 

bro  mellan forskning och klinisk 

verk samhet. Studentlitteratur; 

2006. 
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Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning. 

År. 

Författare. 

Land.  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalite

t  

2009.  

Bauer, G. 

Hammond

, R. 

Travers, 

R. 

Kaay, M. 

Hohenadel

, K.  

Boyce, M. 

Canada. 

"I Don't Think 

This Is 

Theoretical; 

This Is Our 

Lives": How 

Erasure 

Impacts Health 

Care for 

Transgender 

People 

Att i fokusgrupper 

bestående av 

transpersoner 

diskutera om hälsa: 

individuell hälsa, 

vårderfareneter, 

upprätthållande av 

sin egen hälsa, 

hälsoutbildning och 

resurser, 

samhällsrollen, 

samt HIV-

relaterade risker 

och hjälpmedel. 

85 st deltagare, alla 

över 18 år, dessa 

rekryterade ur ett 

stort trans-projekt i 

Ontario, Kanada 

(Trans PULSE). 

Variation i 

yrken/yrkesgrad, 

samhällsgrupp/inko

mst, 

civilisationsstatus 

samt etniciteter.  

Kvalitativ studie. 

Datan inspelad och 

transkriberad. 

Analyserad med 

hjälp av grundad 

teori. Öppen 

tematisering.  

Resultatet presenteras i två 

huvudkategorier: 

Informativ osynliggörande 

och institutionell 

osynliggörande.  

Informativ osynliggörande 

behandlar bristen på 

kunskap gällande 

transpersoner och 

föreställningen att sådan 

kunskap inte har någon 

betydelse. Det inkluderar 

också en förutfattad 

mening om att alla är 

hetro- och cispersoner. 

Institutionell 

osynliggörande sker genom 

avsaknad av samhällspolitik 

Hög 



 
 

År. 

Författare. 

Land.  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalite

t  

som rymmer 

transidentiteter samt en 

föreställning att sådan 

politik inte är nödvändig.  

2008.  

Dewey J. 

M. 

USA.  

Knowledge 

Legitimacy: 

How Trans-

Patient 

Behavior 

Supports and 

Challenges 

Current Medical 

Knowledge.  

Att använda 

Hirschkorns 

teoretiska modell 

för att 

undersöka/förstå 

transpersoners 

vårderfarenhet, hur 

de bemöter 

vårdpersonal för att 

få tillgång till 

adekvat vård, samt 

deras 

förutsättningar att 

möta och utmana 

den medicinska 

kunskapen.  

Urvalsgrupp från en 

annan, större studie. 

Därifrån 

rekryterades 22 

självidentifierade 

transpersoner som 

intervjuades under 1 

år (2005-2006).  

Kvalitativ studie. 

Data hämtad från 

en års lång 

observationsstudie 

av tre 

transorganisatione

r i USA, samt från 

intervjuer med 22 

deltagare. Datan 

analyserades med 

grundad teori. En 

studie som är 

reviewed och 

accepterad av 

Institutional 

Review Board.  

Resultatet är presenterat i 

fyra huvudkategorier: 

bemötande av medicinsk 

personal, förståelse av 

hälso- och sjukvård, hur 

patienter möter hälso-och 

sjukvårdspersonal samt 

patienters förståelse av 

medicinsk kunskap. 

Hög  

2013.  Transmen's Att intervjua För att medverka i Semistrukturerade Resultatet presenteras i två Medelhö



 
 

År. 

Författare. 

Land.  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalite

t  

Evan, T. 

Kanada.   

Health  Care 

Experiences: 

Ethical Social 

Work Practice 

Beyond the 

Binary  

transmän angående 

deras hälso- och 

sjukvårdserfarenhet

er.  

studien måste 

deltagarna definiera 

sig själv som 

transman samt vara 

villig att diskutera 

sina hälso- och 

sjukvårdserfarenhete

r. Dessutom måste 

de ha sökt vård i 

Kanada senaste året.  

intervjuer. 

Analyserad med 

kvalitativ 

beskrivande 

analys. Tre 

personer blev 

intervjuade.  

huvudkategorier med tre 

underkategorier per 

huvudkategori.  

Den första   

huvudkategorin presenteras 

som vårdgivares 

kompetens medföljande 

underkategorier: 

samladkunskap, kvalitet av 

hjälpande relationer samt 

till gång  till 

hälsointerventioner. Den 

andra huvudkategorin 

presenteras  som 

transmäns extra jobb med 

följande underkategorier: 

nätverk med andra 

transmän, 

självrepresentation  samt 

hälsokunskap. 

g  

2014. Trans* Att låta Det fanns två Kvalitativ Resultatet är presenterat i Hög  



 
 

År. 

Författare. 

Land.  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalite

t  

Hagen, B. 

Galupo, P. 

USA.  

Individuals´ 

Experiences of 

Genered 

Language with 

Health Care 

Providers: 

Recommendatio

ns for 

Practioners  

transpersoner 

berätta om sina 

erfarenheter kring 

hälso- och 

sjukvård, samt att 

utforska på vilka 

sätt transpersoner 

anser att 

sjukvården kan 

förbättras i mötet 

mellan personal och 

transpersoner.  

kriterier för att få 

delta i studien, 

personen behövde 

vara över 18 år samt 

att personen måste 

själv identifiera sig 

som transperson. 

Rekryteringen 

skedde via affischer, 

samt information på 

internetsidor.  

20 deltagare totalt.  

intervjustudie. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna var i 

genomsnitt 46 min 

långa, alla 

deltagare fick 

samma frågor. 

Intervjuerna blev 

transkriberade och 

analyserade med 

semistrukturerad 

intervjumetod.  

fyra huvudkategorier: 

inskrivningsformulärens 

betydelse av att främja 

interaktionen mellan 

patient och vårdpersonal, 

kön kontra könsidentitet, 

binärt språk samt hel 

person och välmående. 

2013. 

Kosenko, 

K. 

Rintamaki

, L. 

Raney, S. 

Maness, K. 

USA.  

Transgender 

Patient 

Perceptions of 

Stigma in 

Health Care 

Contexts  

Studera 

transpersoners 

erfarenheter av 

hälso- och 

sjukvårdsammanha

ng. 

Data taget från en 

större studie gjord 

2010. 

Självidentifierade 

transpersoner fick 

svara på en enkät 

kring sina hälso- och 

sjukvårdserfarenhete

Kvalitativ 

enkätstudie. 

Enkäten låg ute på 

internet och 

svarades 

därigenom (öppna 

frågor). Materialet 

analyserades med 

Resultatet är presenterat i 

sex huvudkategorier: 

okänslighet till 

könsidentitet, obekväma 

interaktioner, nekad vård, 

sämre vårdkvalitet, verbal 

kränkning samt forcerad 

vård.   

Hög   



 
 

År. 

Författare. 

Land.  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalite

t  

r.   kvalitativ 

innehållsanalys.  

2016. 

Lindroth, 

M. 

Sverige. 

'Competent 

persons who 

can treat you 

with 

competence, as 

simple as that' 

- an interview 

study with 

transgender 

people on their 

experiences of 

meeting health 

care 

professionals  

Att beskriva 

transpersoners 

erfarenheter av att 

möta hälso- och 

sjukvårdspersonal 

inom sexuellhälsa.   

Inklusionskriterierna 

var att personerna 

skulle vara över 18 

år, identifiera sig 

som transpersoner 

samt skulle vara 

villig att dela sina 

tankar om sexuell 

hälsa.  

Kvalitativ 

intervjustudie, 

analyserad med 

grundad teori 

metod. 20 stycken 

transpersoner 

intervjuades, vilka 

transkriberades 

innan analysering.  

Resultatet presenteras i tre 

huvudkategorier: 

främlingskap, förväntningar 

och fördrivning.  

  

Rapporterar om stor 

kunskapsbrist hos 

vårdpersonal. 

Transpersonerna uttrycker 

också  att de är en 

bristande uppföljning efter 

könskorrigerande 

behandlingar både sexuellt-

, emotionellt och 

reproduktivt. Flera 

transpersoner talade också 

om att det fanns en rädsla 

för framtida dåliga 

bemötande och att de ofta 

Hög  



 
 

År. 

Författare. 

Land.  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalite

t  

kände en beroendeställning 

till personalen. 

2013. 

Poteat, T. 

German, 

D. 

Kerrigan, 

D. 

USA.  

Managing 

Uncertainty:  A 

grounded 

theory of 

stigma in  

transgender 

health care 

encounters  

Att studera om det 

existerar 

diskriminering 

mellan vårdgivare 

och transpersoner.  

Intervjuer skedde 

med både 

transpersoner och 

vårdgivare. 

Transpersonerna 

skulle vara 18 år 

eller äldre. 

Författarna försökte 

bredda för att fånga 

upp varierande 

etniciteter, åldrar, 

könstillhörigheter 

etc. Rekryterade via 

affischer. Kravet på 

vårdgivarna var att 

klinikerna skulle ta 

emot transpersoner.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 55 

transpersoner 

intervjuades och 

12 vårdgivare. 

Intervjuerna 

transkriberades 

och analyserades 

med grundad teori 

metod.   

Resultatet är presenterat i 

två huvudkategorier: 

osäkerhet och ambivalens 

samt etablering av 

auktoritet: funktionen av 

stigma.   

  

Transpersoner upplevde 

okunskap bland hälso- och 

sjukvårdspersonal och att 

de själva måste utbilda 

läkare i transfrågor. 

Transpersonerna upplevde 

kränkande uttalanden och 

stigmatisering. Artikeln 

rapporterar om medicinsk 

okunskap och att 

transpersoner fastnar i en 

maktposition där de är 

Hög  



 
 

År. 

Författare. 

Land.  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalite

t  

beroende av läkares egna 

värderingar och beslut.   

2014. 

Siverskog, 

A.  

Sverige.  

"They Just 

Don't have a 

Clue": 

Transgender 

Aging and 

Implications for  

Social Work  

Utforska 

transpersoners 

åldrande, - 

sambandet mellan 

ålder och 

könsidentitet, 

okunskapen kring 

transpersoner 

problematiker, 

samt hur gamla 

erfarenheter från 

hälso- och sjukvård 

och socialarbete har 

påverkat livet.  

Data tagen från en 

annan större 

undersökning. 

Självidentifierade 

transpersoner mellan 

62-78 år. 6 st 

deltagare totalt.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Analyserad 

tematiskt efter att 

intervjuerna blivit 

inspelade och 

transkriberade.   

Resultatet är utformat kring 

tre huvudkategorier: 

korsningar av ålder och kön 

under livscykeln, brist på 

kunskap om transpersoners 

problem inom olika 

kontexter, hur tidigare 

erfarenheter av vård och 

omsorg har betydelse 

senare i livet i relation till 

framtida behov av vård. 

Hög  

2008. 

Sperber, 

J. 

Landers, 

S. 

Access to 

Health Care for 

Transgendered 

Persons: 

Results of a 

Identifiera 

hälsobehoven hos 

transpersoner, 

lyssna på 

erfarenheter och 

Självidentifierade 

transpersoner i 

varierande åldrar, 

yngsta var 16 år. 

Fyra fokusgrupper 

De har genomfört 

fokusgruppsintervj

uer som har 

analyserats 

kvalitativt. 

Resultatet presenteras i 7 

huvudområden: identitet 

och 

demografiskinformation, 

avslöjande av 

 Låg 



 
 

År. 

Författare. 

Land.  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalite

t  

Lawrence,

S.  

USA.  

Needs 

Assessment in  

Boston.  

synvinklar från 

transpersoner 

angående dagens 

hälso- och 

sjukvård, identifiera 

svårigheter inom 

vården, utforska 

tillgängligheten av 

god vård för 

transpersoner, och 

identifiera hur 

vården kan 

förbättra mötet 

med transpersoner.  

konstruerades och 

diskussioner/intervju

er skedde i dessa. 

34 st deltagare 

totalt.  

könsidentitet, 

hälsoproblem, vårdkvalitet, 

tillgång till sjukvård, 

relationer till hälso-och 

sjukvårdspersonal samt 

deltagandesrekommendatio

ner.     
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Tabell 3. Kategorier. 

År. Författare. 

Land. 

Att mötas av 

okunskap 

Att uppleva 

utanförskap 

Att mötas av 

diskriminering 

Att mötas 

med 

respekt 

2009. Bauer, G.R. 

et al. Kanada. 

X X X  

2008. Dewey, J.M. 

USA. 

X  X X 

2014. Hagen, D.B 

& Galupo, M.P. 

USA. 

X X X X 

2013. Kosenko, K. 

et al. USA. 

 X X  

2016. Lindroth, M. 

Sverige. 

X X X  

2013. Poteat, T. et 

al. USA. 

X  X  

2014. Siverskog, 

A. Sverige. 

X X X X 

2008. Sperber, J. 

et al. USA. 

X X X X 

2013. Taylor, E.T. 

Kanada. 

X X X  
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