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Abstrakt 

Det finns ett heteronormativt synsätt i samhället vilket påverkar transpersoner som faller utanför 

denna norm, både i samhället och inom vården. Transpersoner utsätts för stigmatisering och 

självmordsstatistiken för dessa personer är hög. Syftet med denna studie var att beskriva 

transpersoners upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården. Metod: En 

litteraturöversikt genomfördes där 16 kvalitativa studier analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visade att det finns en stor kunskapsbrist hos hälso- och 

sjukvårdspersonal om transpersoner och transfrågor. Transpersoner möts av heteronormativa 

antaganden och stereotyper samt utsätts för diskriminering och stigmatisering inom vården. 

Slutsats: Det krävs mer kunskap om transpersoner och de problem som dessa personer stöter på 

inom vården för att de ska kunna få en likvärdig vård och inte utsättas för diskriminering eller 

bemötande som upplevs kränkande. Det behövs även mer utbildning inom ämnet för hälso- och 

sjukvårdspersonal samt redan i utbildningen för sjuksköterskor. 

 

Nyckelord: Transpersoner, bemötande, hälso- och sjukvårdspersonal, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys 
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Ordlista  

Cisperson: Cis är latin för ”på samma sida”. Cisperson är en person vars könsidentitet och 

könsuttryck uppfattas av personen själv och bland personer runt omkring som det kön som 

tilldelades vid födelsen.  

 

Female to Male (FtM): På svenska ”kvinna till man”. Vanlig förkortning för att beskriva 

transsexuella. En person som tilldelats könet kvinna vid födseln men som numera identifieras 

som man.  

 

Hbtq: En förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera.  

 

Icke-binär: En person som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna-man-uppdelningen 

av kön.  

 

Juridiskt kön: Det kön som står registrerat i folkbokföringen samt i passet och ibland på 

legitimationen.  

 

Könsdysfori: Kroppsligt och/eller socialt lidande eller hinder i sin vardag orsakat av att 

könsidentiteten inte stämmer överens med det kön som blev tilldelat vid födseln.  

 

Könskorrigering: Den medicinska, sociala och juridiska process som transpersoner, framförallt 

transsexuella, kan genomgå för att ändra sin kropp så att den bättre stämmer överens med 

könsidentiteten. 

 

Könsuttryck: Hur en person uttrycker sig i fråga om kön. Könsuttrycket kan stämma överens 

med könsidentiteten, men så är inte alltid fallet.  

 

Male to Female (MtF): På svenska ”man till kvinna”. Vanlig förkortning för att beskriva 

transexuella. En person som tilldelats könet man vid födseln men som numera identifieras som 

kvinna. 

 

Transperson: Innebär att det juridiska kön som gavs vid födsel inte överensstämmer med det 

självidentifierade könet eller ens könsuttryck. Det kan också innebära att inte identifierar sig 

som varken kvinna eller man, eller att inte vilja definiera sig överhuvudtaget i frågan om kön.  
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Transsexuell: En person vars könsidentitet inte stämmer överens med det juridiska kön som 

tilldelades vid födseln. Oftast förekommer en vilja att korrigera både juridiskt kön och korrigera 

kroppen med exempelvis hormoner och/eller kirurgi.  

 

Transfobi: En negativ uppfattning eller en medveten värdering av transpersoner hos en individ, 

en grupp eller ett samhälle. 
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All omvårdnad och vårdande syftar till att hjälpa och stödja människor för att uppnå 

välbefinnande (Edlund, 2002, s. 124). För att en människa ska kunna känna välbefinnande krävs 

det att hälso- och sjukvårdpersonal strävar efter att ge stöd för att patienter ska kunna bevara 

eller återfå en förlorad värdighet. Detta sker i handling och bemötande genom att visa respekt i 

mötet med patienten (Edlund, 2002, s. 1). Utan värdighet i handling och bemötande försvinner 

syftet med vårdandet (Edlund, 2002, s. 124). Att kränka en patients värdighet är den vanligaste 

orsaken till vårdlidande. Att bemöta eller betrakta patienter på ett sådant sätt att de inte känner 

sig sedda för vilka de är blir en kränkande handling som föder känslor av skuld, skam och 

förtvivlan (Eriksson, 2015, s. 82-84). Enligt Lindholm och Eriksson (1993) beskrev patienter att 

de upplevde att det inte var förrän de själva bad om hjälp som sjuksköterskorna såg deras 

lidande. Vidare beskrev sjuksköterskor att de kunde se att patienter led men att de hade svårt att 

förstå vad lidandet innebar. Ett annat sätt att orsaka vårdlidande hos en patient är enligt Eriksson 

(2015, s. 86) att inte ta patienten på allvar, detta blir ett sätt att utöva makt och ger patienten en 

känsla av maktlöshet.  

 

Denna litteraturstudie fokuserar på transpersoners upplevelser eftersom människors egna 

erfarenheter utgör en viktig kunskapskälla för utveckling av hälso-och sjukvård. Att vara 

transperson innebär att det juridiska kön som gavs vid födsel inte överensstämmer med det 

självidentifierade könet eller ens könsuttryck. Det kan också innebära att inte identifierar sig 

som varken kvinna eller man, eller att inte vilja definiera sig överhuvudtaget i frågan om kön 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). År 1972 stiftades en lag angående kirurgiskt- och juridiskt 

könskorrigering i Sverige. Lagen sa att transpersoner som önskade att genomgå en 

könskorrigering behövde vara minst 18 år, svensk medborgare, ogift samt steril. Den 1:e januari 

2013 ändrades lagen så att kravet om att vara ogift togs bort. Den 1:e juli 2013 togs också kravet 

om att vara steril bort. Till en början sa lagen att transpersoner redan i ungdomen ska ha upplevt 

sig tillhöra ett annat kön än det som blivit tilldelat vid födseln. Men idag är det även möjligt att 

genomgå könskorrigering trots en sen debut av könsdysfori (Dhejne, Öberg, Arver & Landén, 

2014). Det går dock inte ha något annat juridiskt kön än man eller kvinna 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Enligt en rapport om svenska transpersoner och dess hälsa framkom det att ungefär hälften 

skattade den allmänna hälsan som bra eller mycket bra. Det var totalt 11 procent som upplevde 

att de kunde leva fullt ut enligt sin könsidentitet. 24 procent av deltagarna kände att de inte alls 

kunde leva enligt sin könsidentitet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Många studier tyder på att 
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transpersoner, även de som genomgått könskorrigering, har en ökad risk för självmordsförsök 

(Dhejne et al., 2011). Studier visar att ungefär var tredje transperson allvarligt övervägt att ta sitt 

liv (Perez-Braumer, Halzenbuehler, Oldenburg & Bockting, 2015; Folkhälsomyndigheten, 

2015). Självmordsförsök är vanligast förekommande bland yngre transpersoner. I åldersgruppen 

15-19 år svarade 40 procent att de försökt begå självmord. Motsvarande siffra bland alla 

respondenterna, oavsett ålder, var 5 procent (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Det finns dominerande kulturella normer i samhället som skapar stigma för bland annat sexuella 

minoriteter (Hatzenbuehler, 2016, s. 743) vilket bland annat inkluderar transpersoner. Att 

tillhöra en stigmatiserad grupp innebär en högre risk för både fysisk och psykisk ohälsa (Major 

& O'brien, 2005). Enligt Röndahl, Innala & Carlsson (2006) beskrev homosexuella, som även de 

står utanför heteronormen, att vårdpersonal gjorde heteronormativa antaganden i 

kommunikationen med patienter.  

 

Enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter har alla människor lika värde och rättigheter, 

detta oberoende av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt 

eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt (Regeringskansliet, 2011). Genom 

att använda en intersektionell ansats är det möjligt att arbeta för människors lika värde. 

Crenshaw (1989) beskriver att intersektionalitet innebär att olika former av förtryck samverkar 

med varandra och att det därför inte går att ha en endimensionell syn på diskriminering och 

förtryck. Exempelvis utsätts svarta kvinnor för både sexism och rasism (Crenshaw (1989). Dock 

definieras vad som anses diskriminerande av vita kvinnors respektive svarta mäns erfarenheter. 

Detta innebär att svarta kvinnor endast är skyddade eller representerade då deras erfarenheter 

stämmer överens med endera grupperna. Enligt Crenshaw (1989) krävs det en intersektionell 

ansats i kampen mot både sexism och rasism. Genom att fokusera på behoven och problemen för 

de personer som är mest utsatta och arbeta mot detta kommer de som är mer privilegierade också 

att gynnas. Målet borde vara att inkludera de grupper som är marginaliserade vilket också skulle 

betyda att alla andra grupper inkluderas.   

 

Bowleg (2012) anser att en intersektionell ansatts av många skäl skulle gynna hälso- och 

sjukvården. Ingen social kategori eller form av social ojämlikhet skulle då bli mer framträdande 

än någon annan. Med en intersektionell ansats tas också komplexiteten upp, vad som krävs för 

att förstå sociala orättvisor och hur de leder till hälsoskillnader. De viktigaste grundpelare för 

folkhälsan enligt Bowleg (2012) är att sociala identiteter inte är oberoende och endimensionella 
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utan flerfaldiga och samverkar med varandra, att personer från historiskt förtryckta och 

marginaliserade grupper är i fokus och utgångspunkten, samt att de olika sociala identiteterna 

(såsom ras, kön och klass) och strukturella faktorer (exempelvis fattigdom, rasism och sexism) 

integrerar med varandra och leder till olikartade hälsoresultat. 

 

Som tidigare nämnts finns det ett normativt synsätt i vårt samhälle vilket betyder att bland annat 

transpersoner står utanför denna norm. Enligt International Council of Nurses (2014) etiska 

koder för sjuksköterskor står det bland annat skrivet att sjuksköterskor, tillsammans med 

samhället, delar ansvaret för att initiera och stödja åtgärder som tillgodoser, i synnerhet svaga 

befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov. Bland transpersoner är självmordsstatistiken hög 

och ytterst få tycks kunna leva på det sätt de faktiskt önskar. Därför är det troligt att denna grupp 

av människor löper stor risk att drabbas av vårdlidande kopplat till sin könsidentitet. Att kunna 

uppsöka vård utan att vara rädd för att bli kränkt är något alla människor bör kunna göra. Det är 

därmed viktigt att sätta sig in i personers egna perspektiv för att med en ökad förståelse kunna 

undgå kränkande beteende och/eller vårdlidande. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva transpersoners upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård. 

 

Metod 

För att besvara syftet utfördes en kvalitativ litteraturstudie med inifrånperspektiv. Den 

kvalitativa ansatsen skapar förståelse för människors erfarenheter. Detta är något som är viktigt 

för personal som arbetar med omsorg, kommunikation och interaktion. I kvalitativ forskning 

tillämpas ett personcentrerat och holistiskt perspektiv (Holloway & Wheeler, 2013, s. 11-12). 

Frågeställningen är utformat enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2016, s. 64) exempel på 

struktur att utforma en frågeställning med kvalitativ analys. Enligt denna struktur definierar man 

undersökningsgrupp, område/fenomen samt resultat.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen planerades enligt Willman et al. (2016, s. 67-68) och gjordes i databaserna 

Cinahl och PubMed. Cinahl är en databas som innehåller omvårdnadstidskrifter och PubMed en 

databas innehållandes tidskrifter från medicin, omvårdnad, ontologi, veterinärmedicin samt 

hälso- och sjukvårdsadministration (Willman et al., 2011, s. 80-81). För att finna rätt ämnesord 

användes databasen svensk MeSH. Här översattes svenska ord till engelska och orden slogs upp 

i respektive databas. I databasen PubMed kallas dessa ämnesord för MeSH-termer och i Cinahl 

kallas de för Cinahl Headings. De sökord som inte fanns som ämnesord söktes i stället som 
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fritext (jfr Willman et al., 2016, s. 69-70). Sökorden i litteraturstudien kan ses i tabell 1 och 

tabell 2. De Booleska termerna “AND” och “OR” användes för att kombinera de olika 

söktermerna och för att kunna få fram den mest relevanta litteraturen inom ämnet (jfr Willman et 

al., 2016, s. 72). Inklusionskriterierna för sökningen var: alla transpersoner som söker vård samt 

kvalitativa studier. Sökningen begränsades till att studierna skulle vara skrivna med engelsk text 

och inte äldre än 10 år. Till en början gjordes en pilotsökning för att få en överblick om det fanns 

tillräckligt med vetenskaplig litteratur inom ämnet (jfr Willman et al. 2011, s.61). Efter det 

gjordes den systematiska litteratursökningen och varje rubrik samt abstrakt lästes noggrant. Alla 

studier vars abstrakt svarade mot denna litteraturstudies syfte lästes i sin helhet och togs med i 

studien om de var relevanta. Totalt valdes 16 vetenskapliga studier ut för vidare 

kvalitetsgranskning varav en studie påträffades i både Cinahl (se tabell 1) och Pubmed (se tabell 

2). 
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Tabell 1. Litteratursökning i Cinahl 

Cinahl 2017-01-30 Begränsningar: Full text, English Language, Published Date 2006-2017 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Transgender Persons+ 633  

2 MSH Transsexualism 240  

3 MSH Transsexuals 68  

4 MSH Gender Identity 1,424  

5 MSH Gender Dysphoria 91  

6 MSH Sexual and Gender 

Disorders+ 

 

1,709  

7  S1 OR S2 OR S3 OR 

S4 OR S5 OR S6 

3,671   

8 MSH Prejudice 1,387  

9 MSH Stigma 4,335  

10 MSH Discrimination+ 5,612  

11 MSH Gender Bias 205  

12 MSH Sexism+ 896  

13 MSH Patient Satisfaction 10,703  

14 MSH Nurse-Patient Relations 5,416  

15 MSH Patient Attitudes 10,913  

16 MSH Perception+ 18,675  

17 MSH Emotions+ 26,226  

18 FT Encouter 4,317  

19 MSH Communication+ 62,662  

20 MSH Ethics+ 24,156  

21 MSH Nurses+ 39,661  

22 MSH Empathy 2,187  

23 FT S8 OR S9 OR S10 OR 

S11 OR S12 OR S13 

OR S14 OR S15 OR 

S16 OR S17 OR S18 

OR S19 OR S20 OR 

S21 OR S22 

 

181,244  

24  Experience 68,181  

25  S7 AND S24 AND S23 219 15 

*MSH – Medical Subject Headings (Willman et al., 2014, s. 70), FT – Fritext 
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Tabell 2. Litteratursökning i PubMed 

Syfte med litteratursökningen: Att Beskriva transpersoners upplevelser av bemötande inom hälso- 

och sjukvård 

PubMed 2017-01-30 Avgränsningar: Publicerad senaste 10 åren, fulltext, engelsk text 

Sökning *) Sökterm Antal 

träffar 

Antal 

valda 

1   MSH Transgender persons 997  

2 MSH Gender identidy 4194  

3 MSH Transsexualism  1089  

4 MSH Gender dysphoria 70  

5 MSH Sexual and gender disorders 30  

6  #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 5658  

7 MSH Prejudice 8109  

8 MSH Patient satisfaction 34,002  

9 MSH Nurse-patient relations 6974  

10 FT Patient attitudes 56,951  

11 MSH Perception 133,567  

12 MSH Emotions 77,403  

13 FT Encounter 13,762  

14 MSH Communication 143,574  

15 MSH Ethics 27,187  

16 MSH Nurses 16,970  

17 FT Empathy 8887  

18 FT Gender bias 3403  

19 MSH Sexism 637  

20  #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 

OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 

OR #18 OR #19  

44,819  

21 FT Experience 529,318  

22  #6 AND #20 AND #21 256 2 

*MSH – Medical Subject Headings (Willman et al., 2014, s. 70), FT – Fritext 

 

Kvalitetsgranskning  

En systematisk kvalitetsgranskning gjordes med stöd av SBU:s granskningsprotokoll och 

anpassades i varje fall till den aktuella studien som granskades (jfr Willman et al., 2011, s. 171-

174). Varje studie studerades och granskades till en början enskilt, därefter diskuterades varje 

bedömning för att slutligen komma fram till ett resultat. Vid granskningen studerades studiernas 

syfte, urval, datainsamling, analys, resultat samt om det fanns ett etiskt resonemang. 
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Bedömningen gjordes utifrån om varje moment var logiskt, relevant samt tydligt beskrivet (jfr 

Willman et al., 2016, s. 106-107). För varje fråga i bedömningen tilldelades artikeln (1) poäng 

om det ansågs att studien uppfyllt kravet på frågan och (0) poäng om kravet ej uppfylldes. 

Totalsumman för varje artikel omvandlades till procent för att kunna gradera dess kvalitet. 

Bedömningen gjordes tregradig där Grad I motsvarande 80-100 %, Grad II 70-79 % och Grad III 

60-69 % (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95-96). Graderingen framgår i tabell 3 och en 

översikt av artiklarna kan ses i tabell 4.  

 

Tabell 3. Översikt över kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgradering Procent  

Grad I 

Grad II 

Grad III 

80-100 % 

70-79 % 

60-69 % 

 

 

Tabell 4. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=16) 
 

 

Författare/År/

Land 

 

Typ av studie 

 

Deltagare 

 

Metod 

(datainsamling/ 

Analys) 
 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

Grad I 

Grad II 
Grad III 

Applegarth & 

Nuttall 

(2016) 

Storbritannien 

Kvalitativ 

design 

6 Semi-strukturerade 

intervjuer  

 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys  

Deltagarna beskrev 

hur deras egen rädsla 

skapade hinder i 

samtal med terapeut, i 

mötet med terapeut 

upplevdes även 

känslor av hopp och 

att bli sedd men hos 

vissa en känsla av att 

inte bli accepterad. 

 

Grad I 

Bauer et al., 

(2009) 

Canada 

 

Kvalitativ 

design 

85 Semi-strukturerade 

intervjuer  

 

Grundad teori 

Transpersoner 

upplevde hinder för 

att få vård och det 

förekom att dessa 

personer undvek eller 

vägrade vård helt. De 

upplevde svårigheter 

att få remisser, brist 

på vårdpersonals 

kunskap om 

transfrågor samt 

obekväma och 

problematiska frågor 

från personalen. 

 

Grad II 
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Tabell 4. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=16) 
 

 

Författare/År/

Land 

 

Typ av studie 

 

Deltagare 

 

Metod 

(datainsamling/ 

Analys) 

 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

Grad I 

Grad II 

Grad III 

Bethea & 

McCollum 

(2013) 

USA 

 

Kvalitativ 

design 

 

7 Semi-strukturerade 

intervjuer  

 

Tematisk analys 

 

Tre stora teman 

upptäcktes; att känna 

en skyldighet att 

avslöja sin 

könsidentitet, 

ovissheten av 

processen att komma 

ut och av andras 

reaktioner samt en 

känsla av befrielse 

efter att ha kommit ut. 

 

Grad I 

Boyce et al., 

(2011) 

Guatemala 

Kvalitativ 

design 

 

 

29 Semi-strukturerade 

djupintervjuer  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

 

 

Många deltagare 

upplevde 

diskriminering, 

kränkning av sekretess 

och misstro gentemot 

institutioner för 

sexuell hälsa.  

 

Grad III 

Dewey 

(2008) 

USA 

Kvalitativ 

design 

22 Djupintervjuer  

 

Grundad teori 

Transpatienter 

försökte vinna 

trovärdighet och 

undvika stigma hos 

vårdpersonal genom 

att förbereda sig i hur 

de skulle närma sig 

vårdpersonal för att 

förbättra 

sannolikheten att få 

önskad vård. 

 

Grad III 

Goins & Pye 

(2013) 

USA 

 

Kvalitativ 

design 

 

30  

 

Frågeformulär  

 

Tematisk analys 

 

Sex teman där 

frågeformulär 

uppfattades ha 

heteronormativa 

antaganden 

identifierades; Sexuell 

läggning, sexuell 

historia, relationer, 

könsidentitet, 

fortplantning samt 

integritet.  

 

Grad I 

 

Hagen & 

Galupo 

(2014) 

USA 

Kvalitativ 

design 

 

20 Semi-strukturerade 

intervjuer  

 

Tematisk analys 

Vårdpersonal gjorde 

antaganden om 

patienters kön och 

använde sig av ett 

binärt språk. 

 

Grad I 
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Tabell 4. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=16) 
 

 

Författare/År/

Land 

 

Typ av studie 

 

Deltagare 

 

Metod 

(datainsamling/ 

Analys) 

 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

Grad I 

Grad II 

Grad III 

Hunt  

(2014) 

Storbritannien 

Småskalig 

kvalitativ 

design.  

74  

 

Online-undersökning 

samt semi-

strukturerade 

intervjuer  

 

Tematisk analys 

Vanliga barriärer för 

att söka hjälp var 

rädsla för att bli 

diskriminerad samt 

rädslan för att utforska 

sin könsidentitet. 

Upplevelserna av 

rådgivningen var 

olikartade men en 

terapeutisk relation 

där de kände sig 

bekräftade, lyssnade 

till och förstådda sågs 

som positivt.  

 

Grad I 

 

Linander et al., 

(2016) 

Sverige 

Kvalitativ 

design 

14  Intervjuer  

 

Grundad teori 

 

Deltagarna upplevde 

det svårt att navigera 

inom trans-specifik 

vård på grund av 

väntetider, brist på 

stöd, okunnighet 

bland vårdpersonal 

och beroendet av 

relationer mellan 

vårdgivare och 

vårdtagare. 

 

Grad I 

Lindroth 

(2016) 

Sverige 

 

Deskriptiv 

kvalitativ 

design 

 

20  

 

Intervjuer  

 

Konstruktivistisk 

grundad teori 

 

Transpersoner 

upplever 

främlingskap, 

förväntningar och 

avhysning i olika 

sexuellt 

hälsofrämjande 

miljöer. 

Kärnkategorin var 

respektlöshet bland 

vårdpersonalen. 

  

Grad I 

Lyons et al., 

(2015) 

Kanada 

 

Kvalitativ 

design 

 

34  

 

Fördjupade semi-

strukturerade 

intervjuer  

 

Teoretisk tematisk 

analys samt 

deltagande analys 

Tre teman 

identifierades inom 

missbruksvården; 

stadgad stigma i form 

av social utstötning 

och våld, transfobi 

och upplevd stigma 

samt "transvänlig" och 

inkluderande 

behandling. 

 

Grad II 
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Tabell 4. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=16) 
 

 

Författare/År/

Land 

 

Typ av studie 

 

Deltagare 

 

Metod 

(datainsamling/ 

Analys) 

 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

Grad I 

Grad II 

Grad III 

Mccann 

(2014) 

Irland 

Kvalitativ 

design 

 

 

 

4  

 

Semi-strukturerade 

djupintervjuer  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Det förekom att 

transpersoner uteslöts 

från psykiatrisk vård. 

Hos de få ställen som 

erbjöd vård var 

bemötandet från 

personalen varierande, 

deltagare beskrev 

känslor av hopp men 

också kräkning. Det 

fanns också en stor 

kunskapsbrist hos 

personalen om 

transfrågor. 

 

Grad II 

Roller et al., 

(2015) 

USA 

Kvalitativ 

design 

25 Semi-strukturerade 

intervjuer  

 

Grundad teori 

Deltagarna beskrev 

hinder som 

diskriminering, brist 

på kunskap och 

fientlighet av 

sjukvårdspersonal 

inom hälso- sjukvård. 

 

Grad II 

Samudzi & 

Mannell 

(2015) 

Sydafrika  

 

Kvalitativ 

design 

 

21 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer  

 

Tematisk 

nätverksanalys 

De sociala identiteter 

som åläggs en 

sexarbetare bidrar till 

att de utesluts från 

offentliga, privata, 

diskursiva och 

geografiska platser.  

 

Grad III 

Von Vogelsang 

et al., 

(2016) 

Sverige 

 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design 

 

6  

 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Manifest kvalitativ 

innehållsanalys 

Ett bra bemötande 

kännetecknas av 

respekt, lyhördhet, 

tillit och att 

integriteten bevaras. 

Att vårdpersonalen 

visar bristande 

kunskap, utnyttjar sin 

maktposition eller ger 

uttryck för 

könsstereotypa 

attityder kan resultera 

i ett dåligt bemötande. 

  

Grad I 

 

Xavier et al.,  

(2013) 

USA 

Kvalitativ 

design 

 

47 

 

Fokusgruppintervjuer  

 

Tematisk analys med 

induktiv ansats 

Transpersonernas liv 

präglades av stigma 

som yttrade sig i form 

av diskriminering, 

våld, okänslighet 

bland vårdgivarna, 

fientlighet samt 

okunskap kring 

transspecifik hälsa.  

Grad II 
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Analys 

Eftersom fokus var att beskriva transpersoners upplevelser med ett inifrånperspektiv valdes en 

induktiv ansats. I denna studie tillämpades en kvalitativt manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Till en början lästes artiklarna igenom flera gånger för att 

skapa en helhetskänsla. Ur analysenheten, vilket i detta fall var de olika artiklarnas resultatdel, 

identifierades textenheter som svarade mot studiens syfte. Dessa textenheter kondenserades till 

en mer lättbegriplig text där kärnan fortfarande bevarades. I nästa steg kodades textenheterna för 

att lättare kunna jämföras med varandra. Under kategoriseringen lästes textenheterna med 

hänsyn till hela analysenheten. Textenheterna delades först in i olika subkategorier beroende på 

vilken mening de innehöll. Dessa subkategorier placerades sedan in i huvudkategorier. 

Kategoriseringen fortsatte tills dess att analysmättnad rådde. Detta innebar att kategorierna var 

internt homogena och externt heterogena samt att ingen data uteslutits på grund av att de inte 

passade in i någon av de olika kategorierna (jfr Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultat  

Analysen resulterade i fem stycken kategorier som presenteras i tabell 5.  

 

Tabell 5. Översikt över kategorier n=5 

Kategorier 

Att möta okunskap och bristande stöd 

Att bli orättvist bemött 

Att möta normativa föreställningar 

Att inte få finnas och ta plats 

Att bli bemött på ett gott sätt 

 

Att möta okunskap och bristande stöd 

Kunskap kring transpersoner, transfrågor och transspecifika behandlingar ansågs vara viktigt. 

Dock framkom det att hälso- och sjukvårdspersonal saknade kunskap inom detta område (Bauer 

et al., 2009; Bethea & McCollum, 2013; Goins & Pye, 2012; Hunt, 2014; Linander, Alm, 

Hammarström & Harryson, 2016; Lindroth, 2016; Lyons, Shannon, Pierre, Small & Krüsi, 2015; 

McCann, 2014; Roller, Sedlak & Draucker, 2015; Von Vogelsang, Milton, Ericsson & 

Strömberg, 2016; Xavier et al., 2013).  
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The counsellor said that ”Well, you girls you usually want to remove your breasts, and all that with FtM and 

this and that, well, well, I can’t keep all these concepts in my head”. A professional person sitting there and. 

. .should do the job? It would be as if a cardiologist would say, well, a pacemaker, a cardiac flutter, well, 

well, it’s not that important.  (Lindroth, 2016, s. 3517) 

 

Transpersoner beskrev hur det var vanligt att de själva fick utbilda hälso- och sjukvårdspersonal 

eller tala om vad som behövde göras (Bauer et al., 2009; Dewey, 2008; Lindroth, 2016) Detta 

skapade en känsla av ansvarsbyte (Linander et al., 2016) och var tröttsamt då de blev sedda som 

den främsta källan till information men det kunde också ses som positivt (Von Vogelsang et al., 

2016). Det förekom att hälso- och sjukvårdspersonal bad om att få se kroppsdelar som inte var 

relevanta i undersökningen. Det här skapade en känsla av att vara annorlunda och att bli 

betraktad som en apa i bur och beskrevs som mycket ansträngande (Lindroth, 2016). I Xavier et 

al. (2013) uttryckte transpersoner att hälso- och sjukvårdspersonal hade behov av utbildning i 

transfrågor. Det fanns också exempel på när personal hade ett genuint intresse och sökte 

kunskap på egen hand (Lyons et al., 2015; Von Vogelsang et al., 2016). 

 

Transpersoner beskrev att hälso- och sjukvårdspersonal gav otillräckligt med information eller 

avsiktligt undanhöll information (Lyons et al., 2015; Von Vogelsang et al., 2016). Det saknades 

bland annat information som rörde den dagliga hälsan och hur man hittar adekvat vård, 

information som inte bara rörde transpersoner (Lindroth, 2016). 

 

I think that one of the things that bothers me personally is the lack of information on longterm worries 

healthwise. Here I am, I’ve had SRS [sex reassignment surgery]. How is it all going to work in 40 years? I 

have no idea. Do I have to worry about breast cancer? Do I have to worry about prostate cancer? There’s a 

few studies, but they are so little that they can’t really tell us what the heck is going to happen to us 

eventually. I think we need that kind of data. I’d like to ask my doctor “Well, what should I worry about?” 

and not hear ”Well, I have no frickin’ idea.” (Bauer et al., 2009, s. 352) 

 

Det var positivt när hälso- och sjukvårdspersonal förklarade olika behandlingar (Von Vogelsang 

et al., 2009) och när det fanns lättillgänglig information (Lindroth, 2016). Transpersoner delgav 

hur de fick otillräckligt med stöd under vårdtiden (Linander et al., 2016; McCann, 2014; Von 

Vogelsang et al., 2016). Transpersoner upplevde också ett bristande fokus på sexuell hälsa och 

en brist på stöd efter den transspecifika vården. Vården avslutades abrupt och de stod plötsligt 

ensamma med en ny kropp att relatera till (Lindroth, 2016). Det förekom att transpersoner 

tvingades vara den drivande i processen eller behövde kämpa emot sjukvårdssystemet (Lindroth, 

2016; Von Vogelsang et al., 2016) vilket kunde upplevas svårt hos transpersoner som mådde 

dåligt (Von Vogelsang et al., 2016). 
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Att bli orättvist bemött 

Transpersoner beskrev hur de upplevde sig bli diskriminerade och felbehandlade i mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonal (Boyce et al., 2011; Hagen & Galupo, 2014; Roller et al., 2015; 

Lyons et al., 2015; Xavier et al., 2013). Det förekom att personalen inte tog könsdysforin på 

allvar om transpersonen var av ung ålder (Von Vogelsang et al., 2016). Det fanns en bristande 

hänsyn till transpersoner genom formulär och protokoll då dessa inte signalerade transpersoners 

betydelse eller existens (Bauer et al., 2009). Att bli dåligt behandlad ledde i sin tur till en ovilja 

och rädsla att söka hjälp inom vården (Lindroth, 2016). Transpersoner upplevde stigma (Boyce 

et al., 2011; Lyons et al., 2015) och att deras transidentitet fortfarande sågs som tabubelagt 

(Goins & Pye, 2012). Det fanns även erfarenheter av att möta transfobi (Xavier et al., 2013), 

fientlighet (Roller et al., 2015; Xavier et al., 2013) och kränkande behandling (Dewey, 2008). 

 

He basically was an aversion therapist and I remember him saying “you are a freak of nature, you are . . . 

you’re a pervert, you are sexually immature”. I was coming out of the sessions really thinking, I am the 

lowest of the low. (McCann, 2014, s. 78). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal kunde visa en distanserad attityd och ta avstånd från transpersoner 

(Dewey, 2008; Von Vogelsang et al., 2016), det framstod som att personalen blev obekväma, 

undvek ögonkontakt och lämnade rummet snabbt (Dewey, 2008). På grund av hån från hälso- 

och sjukvårdspersonal valde transpersoner ibland att inte gå till de vanliga, lokala klinikerna 

(Samudzi & Mannell, 2015). Transidentiteter var fortfarande sett som en psykisk sjukdom och 

detta kunde leda till att hälso- och sjukvårdspersonal inte litade på transpersonerna och hade 

svårt att låta dem ta eget ansvar (Linander et al., 2016). Det förekom också att transpersoner fick 

konfidentiell information röjd av hälso- och sjukvårdspersonal (Boyce et al., 2011) eller att de 

hade en rädsla för att detta skulle hända och att de skulle bli källan till skvaller (Xavier et al., 

2013). 

 

Transpersoner upplevde att det var svårt att hitta hälso- och sjukvårdspersonal som var villiga att 

ge behandling och i många fall nekades de vård helt (Bauer et al., 2009; Boyce et al., 2011; 

Dewey, 2008; Goins & Pye, 2012; Linander et al., 2016; Lindroth, 2016; Roller et al., 2015; 

Von Vogelsang et al., 2016; Xavier et al., 2013). Det fanns exempel på att transpersoner blivit 

nekade vård på grund av att deras livsstil gick emot vårdarnas egen moral eller värderingar 

(Lindroth, 2016). De beskrev också att det var långa väntetider för att få hjälp (Boyce et al., 
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2011; Linander et al., 2016) vilket skapade känslor av oro, ångest och att vara maktlös (Linander 

et al., 2016) och de tvingades acceptera den hjälp de fick (Von Vogelsang et al., 2016).  

 

Transpersoner upplevde att de blev ignorant bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal (Bauer et 

al., 2009; Boyce et al., 2011; Hunt, 2014; Von Vogelsang et al., 2016). Personalen kunde anta att 

transfrågor inte var viktigt eller relevant eller avskedade frågorna helt om patienten hade 

psykiska problem (Bauer et al., 2009).  

 

Transpersoner upplevde att de hamnade i ett beroendeförhållande till hälso- och 

sjukvårdspersonalen då det var personalen som hade kontrollen över om de ska få behandling 

eller inte (Linander et al., 2016; Von Vogelsang et al., 2016). Detta beroendeförhållande var 

delvis en anledning till att transpersoner tvekade att söka vård (Linander et al., 2016). 

Transpersoner beskrev också att hälso- och sjukvårdspersonal missbrukat sin makt. Det kunde 

röra sig om att de använde sin maktposition för att få transpersoner att avslöja privata 

angelägenheter och att de då kände sig tvungna att svara för att få genomgå behandling (Von 

Vogelsang et al., 2016) samt att hälso- och sjukvårdspersonal försökte tvinga transpersoner att 

göra saker de inte ville (Linander et al., 2016).  

 

Sometimes she asked very private questions, like what kind of sex I prefer, if I prefer anal or vaginal 

intercourse. It has not felt relevant, and very uncomfortable that she has asked that. She is in some kind of 

position of power towards me. It has felt very uncomfortable. [. . .] When I hesitated to tell her, she told me, 

“Just as well tell me now, so that we get this over.” I felt forced to answer her to get what I wanted, to get 

my correction. (Von Vogelsang et al., 2016, s. 3583) 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal kunde hävda sina kunskaper för att påvisa sin kompetens och sina 

positioner som experter (Linander et al., 2016). Andra använde sin position för att nedvärdera 

transpersoner (Von Vogelsang et al., 2016). Okänsligt bemötande beskrevs som ett hinder för att 

få regelbunden vård (Xavier et al., 2013) och transpersoner upplevde även en rädsla för att 

berätta om sin könsidentitet (Hagen & Galupo, 2014; Lindroth, 2016; Xavier et al., 2013). Det 

förekom att hälso- och sjukvårdspersonal inte reflekterade över vården de gav vilket förstärkte 

transpersoners känsla av att vara utsatt. Upplevelser av sårbarhet under könskorrigeringen 

förstärktes av vårdarna men det fanns även erfarenheter av att vårdarna minskade denna 

sårbarhet (Von Vogelsang et al., 2016).  

 

Att möta normativa föreställningar 

Transpersoner beskrev hur de mötte normativa förväntningar och utsattes för könsstereotyper 

från hälso- och sjukvårdspersonal (Lindroth, 2016; Von Vogelsang et al., 2016). Till exempel 
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kunde formulär och protokoll vara utformade på ett sätt som antar att personer ska vara cis 

(Bauer et al., 2009), eller ett kliniskt perspektiv som resulterade i en oförmåga att känna igen 

någon som transperson om de inte passade in i en specifik stereotyp. Transsexuella personer 

beskrev att de förväntades uppföra sig och klä sig enligt den könsidentiteten de identifierade sig 

med (Von Vogelsang et al., 2016). 

 

[My counsellor] said that I wasn’t being true to myself because I was not acting like a normal two-spirited 

person would and I would argue with her like, well not argue, but debate with her, how am I supposed to act. 

Am I supposed to stay here and pop a hip every time? [She was saying you weren’t feminine enough?]. Yeah, 

it was weird. I just didn’t really like talking about it and … she was rude. She was really, really rude. So 

yeah, I left. (Lyons et al., 2015, s. 3) 

 

Transpersoner beskrev hur de blev placerade i “fack” (Applegarth & Nuttall, 2016; Hagen & 

Galupo, 2014) och att inte passa in kunde upplevas som svårt och obehagligt eller ge känsla av 

att vara osynlig (Goins & Pye, 2012; Hagen & Galupo, 2014). Vård och behandlingar kunde bli 

direkt lidande på grund av normativt tänk (Bauer et al., 2009; Dewey, 2008). Det fanns också 

rädsla att inte få vård, bli diskriminerad eller att vården skulle påverkas negativt om hälso- och 

sjukvårdspersonalen fick reda på att de var transpersoner (Applegarth & Nuttall, 2016; Boyce et 

al., 2011; Dewey, 2008; Hagen & Galupo, 2014; Hunt, 2014; Xavier et al., 2013) 

 

Transpersoner beskrev en känsla av att behöva passa in i en binär ram där alternativen var att 

antingen vara man eller kvinna (Applegarth & Nuttall, 2016; Bauer et al., 2009; Hagen & 

Galupo, 2014; Lindroth, 2016) och att falla utanför denna ram kunde vara ångestframkallande 

(Goins & Pye, 2012). Det fanns en önskan om att frågeformulär skulle innehålla fler alternativ 

(Goins & Pye, 2012; Hagen & Galupo, 2014), om det fanns fler alternativ kändes det 

välkomnande och visade på att hälso- och sjukvårdspersonal hade kunskap om ämnet (Hagen & 

Galupo, 2014; Lyons et al., 2015; Von Vogelsang et al., 2016) samt att de inte behövde känna 

sig annorlunda (Von Vogelsang et al., 2016). Frågor om de reproduktiva organen kunde vara 

obehagliga då personerna inte ville kännas vid dem (Goins & Pye, 2012). I vårdinstitut som var 

könsuppdelade, exempelvis kvinnokliniker, tvingades transpersoner att välja mellan att få vård 

enligt det kön de tilldelades vid födseln eller att inte få vård alls (Bauer et al., 2009). 

Transpersoner som identifierade sig som icke-binära upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 

ofta tilldelade dem ett kön, deras icke-binärhet sågs som något onormalt (Lindroth, 2016). Det 

kunde vara bekräftande att på olika formulär få markera det kön personen identifierade sig som 

(Hagen & Galupo, 2014). Det fanns en rädsla att hälso- och sjukvårdspersonal på transspecifika 
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kliniker skulle dra in behandlingen om transpersonerna inte uppträdde på ett sådant sätt att de 

passade in i man-kvinna ramen (Applegarth & Nuttall, 2016).  

 

Transpersoner beskrev att personalen gjorde antaganden om könsidentitet och sexuella läggning 

(Goins & Pye, 2012; Hagen & Galupo, 2014; Lindroth, 2016). Det förekom också att hälso- och 

sjukvårdspersonal antog att en persons könsidentitet härrörde från psykiska problem (Bauer et 

al., 2009). Dessa antaganden gjorde transpersonerna obekväma och de tappade förtroendet för 

sjukvården (Hagen & Galupo, 2014). Det hände också att hälso- och sjukvårdspersonal utifrån 

dessa antaganden gav få alternativ till behandling (Dewey, 2008). Det förekom även att hälso- 

och sjukvårdspersonal ifrågasatte transpersoner (Bethea & McCollum, 2013; Lindroth, 2016; 

McCann, 2014) och att de behövde övertyga och förklara sig (Applegarth & Nuttall, 2016; 

Hagen & Galupo, 2014; Von Vogelsang et al., 2016). En transperson berättade: “the comment 

from my counsellor says it all, the counsellor asked me: “But, if you don’t fancy guys, why do 

you want a pussy?” (Lindroth, 2016, s. 3517). Det fanns också exempel på när vårdare inte 

ifrågasatte transpersoners val av livsstil (Von Vogelsang et al., 2016). 

 

Transpersoner beskrev hur hälso- och sjukvårdspersonal fokuserade på frågor som rörde 

transidentitet istället för att fokusera på anledningen till varför de sökt hjälp (Bauer, 2009; 

Dewey, 2008 Hunt, 2014; Lindroth, 2016; Xavier et al., 2013). Dock ansågs det vara bra att 

hälso- och sjukvårdspersonal var villiga att undersöka genusfrågor när det lämpade sig (Hunt, 

2014). Det fanns också exempel där personalen inte gjorde en stor grej av den transsexuella 

bakgrunden och inte diskuterade könsidentiteten om det inte var nödvändigt (Von Vogelsang et 

al., 2016). Transpersoner beskrev hur hälso- och sjukvårdspersonal valde eller vägrade använda 

rätt namn eller pronomen när de tilltalade personerna (Bauer et al., 2009; Bethea & McCollum, 

2013; Boyce et al., 2011; Hagen & Galupo, 2014; Von Vogelsang et al., 2016) det förekom 

också att de inte förstod vikten av att använda det föredragna namnet (Boyce et al., 2011). Att bli 

felkönad fick transpersoner att må dåligt och ingav en känsla av att inte bli betrodd (Von 

Vogelsang et al., 2016). Det fanns också hälso- och sjukvårdspersonal som frågade vilket namn 

personerna föredrog att använda eller att de använde sig av efternamnet när detta var oklart (Von 

Vogelsang et al., 2016). 

 

Transpersoner upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal använde ett binärt språk (Hagen & 

Galupo, 2014; Lindroth, 2016). Det kunde vara problematiskt när vårdgivarna använde termer 

som “manskropp” och “kvinnokropp” (Hagen & Galupo, 2014). För de personer som 
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identifierade sig som binära kunde det binära språket vara bekräftande (Hagen & Galupo, 2014). 

En transperson menade på att ett mer inkluderande språk hade underlättat för alla, inte bara 

transpersoner (Lindroth, 2016). 

 

Att inte få finnas och ta plats 

Transpersoner beskrev upplevelser av att inte bli sedd utifrån sin identitet eller sitt jag, utan 

enbart bli betraktad för sitt kön (Hagen & Galupo, 2014).  

 

I’m not the same as just “gender: woman.” Like there are a lot of different things going on that you really 

need to know about so that you can treat my whole self and that I can receive the best care possible (Hagen 

& Galupo, 2014, s. 27)  

 

De förekom att hälso- och sjukvårdspersonal såg transpersoner för det kön som de förväntade sig 

att personerna hade (Lindroth, 2016) och i vissa fall togs inte personernas identitet på allvar 

(Hagen & Galupo, 2014). Det fanns även skillnader i hur hälso- och sjukvårdspersonal 

behandlade transpersoner medicinskt och som person (Dewey, 2008). Transpersoners 

könsidentiteter kunde uteslutas redan i början när de sökte vård genom texter och formulär. 

Detta skapade en känsla av att inte vara representerad någonstans (Bauer et al., 2009).  

                                                         

Transpersoner beskrev möten där hälso- och sjukvårdspersonal inte var villiga att acceptera eller 

respektera transidentiteter (Applegarth & Nuttall, 2016; Bauer et al., 2009; Hagen & Galupo, 

2014; Hunt, 2014; Lindroth, 2016) eller deras önskan om hur de ville bli bemötta (Lindroth, 

2016). Det förekom att hälso- och sjukvårdspersonal ansåg att icke-binära identiteter var en åsikt 

eller något politisk (Lindroth, 2016). Detta sågs som ett hinder för att få regelbunden vård 

(Xavier et al., 2013). Det förekom att personalen inte förstod transpersoners könsidentitet och 

vad det handlade om (Dewey, 2008; Lyons et al., 2015; Xavier et al., 2013; Hunt, 2014).  

 

She asked, since I see myself as a homosexual woman and am interested in women, she said, “Wouldn’t it be 

easier if you continued to be a guy?” (Von Vogelsang et al. 2016, s. 3582) 

 

Att bli bemött på ett gott sätt 

Transpersoner beskrev erfarenheter om möten där hälso- och sjukvårdspersonal såg till hela 

personen och att de fick deras könsidentitet bekräftat (Applegarth & Nuttall, 2016; Hagen & 

Galupo, 2014; Von Vogelsang et al., 2016). Att få sitt korrekta kön bekräftat underlättade för 

transpersoner att kunna fokusera enbart på sin hälsa (Hagen & Galupo, 2014).  
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I had a gynecologist once try to refer to my clit as my penis, which while I know a lot of guys like that, it just 

feels strange to me. I told her it was fine that she didn’t need to do that, but I felt massively more 

comfortable around her after she tried. (Hagen & Galupo, 2014, s. 29)  

 

Att bli sedd innebar också att hälso- och sjukvårdspersonal såg andra behov (McCann, 2014; 

Von Vogelsang et al., 2016). Det förekom att hälso- och sjukvårdspersonal bekräftade och 

accepterade transpersoner för vilka de var (Applegarth & Nuttall, 2016; Hagen & Galupo, 2014; 

Lyons et al., 2015), att personalen inte var dömande (Lyons et al., 2015; McCann, 2014) och att 

de normaliserade transfrågor (Dewey, 2008). De la heller inte någon större vikt vid vilken 

könsidentitet transpersonerna definierade sig som (Bethea & McCollum, 2013) och förminskade 

inte transpersoners känslor eller erfarenheter (Von Vogelsang et al., 2016). Att bli accepterad 

och bekräftad var något som ansågs viktigt i ett möte med vården (Bauer et al., 2009; Hunt, 

2014). 

 

När hälso- och sjukvårdspersonal var förstående beskrevs detta som ett positivt möte (Von 

Vogelsang et al., 2016). Det kunde röra sig om att de lyssnade och reflekterade över vad 

transpersonerna hade att säga (Applegarth & Nuttall, 2016; Bethea & McCollum, 2013; Hunt, 

2014; Von Vogelsang et al., 2016) och att de kunde förstå vad transpersonerna pratade om. Detta 

resulterade i att de kunde känna sig avslappnade i mötet med personalen (Hunt, 2014). Ett 

professionellt och respektfullt bemötande beskrevs när hälso- och sjukvårdspersonal förstod att 

det fanns variationer av könsidentiteter som inte föll inom ramarna för normen (Lindroth, 2016). 

Hälso- och sjukvårdspersonal som gav råd och stöd var till en enorm fördel (Bethea & 

McCollum, 2013) och kunde leda till att transpersoner fullföljde sin behandling (Lyons et al., 

2015). Andra positiva egenskaper som gynnade mötet var när hälso- och sjukvårdspersonal 

visade empati, medlidande, var positiva (Von Vogelsang et al., 2016) och visade en ömhet i 

mötet (Hagen & Galupo, 2014). Det fanns vårdare som visade omtänksamhet och att de 

verkligen brydde sig, var vänliga och hjälpsamma och ingav ett lugn som fick transpersoner att 

känna sig trygga och säkra (Von Vogelsang et al., 2016).  

 

Ett bra bemötande innebar att hälso- och sjukvårdspersonal ansträngde sig för att ha en god 

kommunikation med transpersoner (Von Vogelsang et al., 2016). Det beskrevs som viktigt att 

kunna diskutera sin identitet med hälso- och sjukvårdspersonal för att de skulle kunna se alla 

aspekter av vilka transpersonerna var (Hagen & Galupo, 2014). Det fanns erfarenheter av att 

vårdare försökt vara känsliga i språket när de talade om transpersonernas kroppar och att vården 

gavs på ett medvetet och respekterande sätt (Hagen & Galupo, 2014). Transpersoner delgav att 
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läkare kunde finna kryphål för att transpersonerna skulle få behandlingen täckt av försäkringen 

(Dewey, 2008; Goins & Pye, 2012; Roller et al., 2015). Det fanns också beskrivningar av när 

hälso- och sjukvårdspersonalen beskrevs som vänliga och medlidsamma då de i olika situationer 

gjorde mer än vad som krävdes av deras yrkesroll (Von Vogelsang et al., 2016).     

       

Transpersoner beskrev hur ett gott möte resulterade i tillit och gav en möjlighet att ändra sin 

uppfattning av tidigare vårdmöten som präglades av misstro (Von Vogelsang et al., 2016). 

Transpersoner som litade på hälso- och sjukvårdspersonalen vågade berätta om sin transidentitet 

(Xavier et al., 2013). Det beskrevs att hälso- och sjukvårdspersonal bevarade transpersoners 

privatliv och integritet (Von Vogelsang et al., 2016). Transpersoner beskrev att en känsla av 

säkerhet uppstod om kemin mellan dem och hälso- och sjukvårdspersonal var god. Under möten 

där kemin inte stämde och transpersonerna hade svårt att skapa en relation med vårdpersonalen 

upplevdes istället känslor av rädsla och ilska (Applegarth & Nuttall, 2016; Hunt, 2014). En 

faktor till att kemin inte matchade mellan vårdgivare och vårdtagare ansågs kunna bero på 

sociala strukturer (Von Vogelsang et al., 2016). Att mötet skulle kunna bli bra ansågs också vara 

ett ansvar som inte endast låg på hälso- och sjukvårdspersonal utan också hos transpersonerna 

(Von Vogelsang et al., 2016).  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva transpersoners upplevelser av bemötande inom 

hälso- och sjukvård vilket resulterade i fem kategorier: Att möta okunskap och bristande stöd, att 

bli orättvist bemött, att möta normativa föreställningar, att inte få finnas och ta plats och att bli 

bemött på ett gott sätt.  

 

I denna litteraturstudie beskriver transpersoner att de mötte en bristande kunskap hos hälso- och 

sjukvårdpersonal om transpersoner, transfrågor och transspecifika behandlingar. Carabez, 

Eliason och Martinsons (2016) har visat att sjuksköterskor känner sig osäkra kring deras 

kunskap om transfrågor, de var osäkra på vad som menades med transidentitet och det 

förväxlades med sexuell läggning. Det framkom också att sjuksköterskors bristande kunskap 

ledde till att de inte kunde ge adekvat vård till dessa patienter (Carabez et al., 2016). I denna 

litteraturstudies resultat mötte transpersoner vårdare som bad om att få se kroppsdelar som inte 

var relevanta i undersökningen vilket skapade en känsla av att vara betraktad som en apa i bur. 

Enligt Carabez et al. (2016) beskrev sjuksköterskor att deras nyfikenhet gjorde att de 

objektifierade transpersoner, till exempel så beskrevs det att sjuksköterskor turades om att hjälpa 
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en transperson till sängen i syfte att få se hur könsorganet såg ut. Eriksson (2015, s. 93) har 

studerat människors lidande och menar att hälso- och sjukvårdspersonal, genom bristande 

kunskap och genom att inte reflektera över vilka handlingar som skapar lidande hos patienten, 

omedvetet skapar detta vårdlidande hos patienter. Vidare i denna litteraturstudie beskrev 

transpersoner hur denna okunskap var tröttsam och ansträngande samt att det skapades ett 

ansvarsbyte då transpersonerna fick utbilda personalen och tala om vad som behövde göras. 

Detta anser vi kan tyda på att de upplevt vårdlidande. För att undvika detta vårdlidande krävs 

utbildning kring transfrågor inom hälso- och sjukvården.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver att transpersoner blev diskriminerade av hälso- och 

sjukvårdspersonal och att de kände sig orättvist bemötta. Detta kunde bland annat visa sig 

genom att det var svårt att hitta vårdpersonal som var villiga att vårda dem. Carabez et al. (2016) 

visade att vårdpersonal låtit andra kollegor gå in till patienten istället för dem själva och i vissa 

fall vägrat att möta patienten. Detta anser vi kan tolkas som att det inte är en självklarhet för 

transpersoner att hälso- och sjukvårdspersonal är positivt inställda i mötet eller vårdandet av 

dessa personer. Transpersoner i denna litteraturstudie beskrev också att de hamnade i 

beroendeförhållande till vårdpersonal och att de blev utsatta för maktmissbruk. Detta bekräftas 

av Fredriksson och Eriksson (2003) som menar att i ett vårdande möte blir sjuksköterskan den 

aktiva parten och patienten den passive. Detta leder till en ökad risk för utsatthet för patienten. I 

detta asymmetriska möte finns det en risk att den aktiva parten utövar makt över den andres 

vilja. Vi anser att det därför är viktigt att sjuksköterskor strävar efter att göra patienten delaktig i 

sin vård. Vidare beskrev transpersoner i denna litteraturstudie att personal använde sin makt för 

att nedvärdera transpersonerna och att de fick transpersonerna att göra saker de egentligen inte 

ville. Enligt Eriksson (2015, s. 86) är maktutövning ett sätt att förorsaka lidande hos patienten. 

Maktutövning kan vara genom att till exempel inte ta patienten på allvar vilket gör att personen 

känner sig ifrågasatt för den person den är och fråntagen sin möjlighet att kunna bekräfta sin 

identitet (Eriksson, 2015, s. 41). 

 

Fortsättningsvis beskriver resultatet i denna litteraturstudie att hälso- och sjukvårdspersonal 

diskriminerade transpersoner och i vissa fall nekades dessa personer vård helt. I 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) står det skrivet att det finns ett förbud mot att diskriminera 

och särbehandla personer inom en rad olika samhällsfunktioner, vilket inkluderar hälso- och 

sjukvård och annan medicinsk verksamhet. Transpersoner i denna litteraturstudie beskrev att de 

även kunde bli diskriminerade på grund av ålder. Socialstyrelsen (2015, s. 23) menar att det är 
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viktigt att ta hänsyn till särskilt utsatta grupper med könsdysfori och ge en individuellt anpassad 

och god vård. Enligt Socialstyrelsen (2015, s. 23) kan dessa utsatta grupper röra sig om 

transpersoner som vistas i Sverige utan tillstånd, personer som relativt sent och i en högre ålder 

tar kontakt med hälso- och sjukvården på grund av sin könsdysfori, minderåriga, intellektuell 

funktionsnedsättning, hemlösa, personer med missbruksproblem samt personer som bor eller är 

intagna på institutioner eller inom kriminalvården. Här anser vi att en intersektionell ansats bör 

tillämpas inom vården eftersom det sätter utsatta personer i fokus. Det krävs särskilda 

utbildningar om intersektionalitet på olika vårdinrättningar samt tid för kontinuerlig reflektion 

kring detta. Hankivsky och Christoffersen (2008) menar att en intersektionell ansats möjliggör 

en bättre förståelse för vår samtid och de faktorer som påverkar vår hälsa. Detta perspektiv 

tvingar en att se bortom de enskilda kategorier av identiteten och påpekar komplexiteten i vad 

som formar och påverkar en människas liv, vilket behövs för att kunna förstå sociala orättvisor 

och hur de påverkar hälsan. 

 

Resultatet i denna studie beskriver hur transpersoner upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 

utgick från könsnormer. Enligt Dahlén (2012, s. 9) leder normer till att de som står utanför 

normen tystas och osynliggörs. Dahlén (2012, s. 9) menar vidare att det kan vara viktigt att sätta 

ord på även det som anses vara normalt. Till exempel så används ordet “trans” för att beskriva 

de personer som avviker från könsnormen. Att använda ordet “cis” på en person vars biologiska, 

sociala och juridiska kön tolkas som ett och samma av både personen själv och av alla andra kan 

resultera i att de båda kategorierna blir mer jämställda. Att även det normativa får ett namn och 

kan granskas. Vi gör tolkningen att detta skulle kunna få transpersoner att slippa känna sig 

annorlunda eller att de sticker ut.  

 

I denna litteraturstudie beskrev transpersoner hur de upplevde att de behövde leva upp till 

vårdpersonalens förväntningar på hur könsidentiteter ska se ut, bland annat att genom att passa 

in i den binära ramen eller att uttrycka sig i enlighet med de rådande könsstereotyperna. Det kan 

ses i förhållande till Johnson (2015) beskrivning av hur den medicinska modellen av 

transidentitet fungerar som en normativ struktur och påverkar personers upplevelser av kön. 

Detta genom de kriterier en transperson måste uppfylla för att få diagnosen könsdysfori. Enligt 

denna modell bör transpersoner uppvisa ett normativt beteende och straffas när deras beteende 

inte följer de normativt maskulina och feminina standarder. Enligt Johnson (2015) kan 

vårdgivare själva reglera tillgången till transspecifik vård. Detta resulterar i att om transpersoner 

inte uppfyller de smala normerna för de diagnostiska kriterierna blir de nekade könsbekräftande 
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vård. Vidare menar Johnson (2015) att påverkan från den medicinska modellen för transpersoner 

kan verka som ett grupptryck som uppmuntrar transpersoner att genomgå behandlingar som gör 

att deras kroppar hamnar inom de normativa, binära könen. Modellen kan möjliggöra en väg 

framåt för de personer som är intresserade i medicinska behandlingar på samma gång som den 

fungerar som en norm för vad det innebär att vara transperson.  

 

Denna litteraturstudie visade att transpersoners hälsa påverkades negativt när de inte kunde leva 

ut sin identitet. Detta kan förstås med Kirkengen och Thornquist (2012) åsikt om att kroppen 

inte bara reagerar på fysiska hot utan även sociokulturella och politiska influenser. Kort- och 

långsiktiga bördor som uppstår på grund av förnedring och förakt orsakade av samhälleliga 

strukturer eller personer i ens vardag påverkar hälsan negativt. Kirkengen och Thornquist (2012) 

menar vidare att den nuvarande biomedicinska teorin är förlegad och att det fenomenologiska 

konceptet av den levda kroppen bör införas. Den nuvarande biomedicinska kunskapen präglas 

av en positivistisk epistemologi vilket gör det svårt att se kroppen som en samverkande enhet. 

Människors erfarenheter och dess innebörd samt sociala och kulturella processer har också 

kroppsliga aspekter och är grundade i den levda kroppen. Likaså förklarar Gallagagher och 

Payne (2015) att till skillnad från den medicinska och objektiva uppfattningen av kroppen skiljer 

fenomenologin på den objektiva kroppen och den levda kroppen. En person både har en kropp 

och är en kropp. Det är genom kroppen personen uppfattar världen. Vi anser att det inte bara är 

personen själv som har en komplex relation till sin kropp utan även de som möter denna person. 

Exempelvis bildar hälso- och sjukvårdspersonal en uppfattning om patienter de möter redan vid 

första anblick. Vi anser att hälso- och sjukvårdspersonal bör se bortom kön och fokusera på den 

levda kroppen. Transpersoner i denna litteraturstudie beskrev också att de var obekväma med att 

prata om exempelvis sina reproduktiva organ då de inte ville kännas vid dem. Socialstyrelsen 

(2015, s. 24) beskriver att personer med könsdysfori många gånger kan ha en komplicerad 

relation till sin kropp och kan således behöva mer tid och hänsyn vid en kroppsundersökning för 

att mötet ska bli så bra som möjligt.  

 

Transpersoner i denna litteraturstudie problematiserade heteronormativa antaganden bland 

hälso- och sjukvårdspersonal och menade på att ett mer inkluderande språk kunde gynna alla. I 

likhet med transpersoner drabbas även hela HBTQ-samhället av det heteronormativa språket. 

Röndahl (2005) visade att homosexuella personer gav råd till sjukvårdspersonal om hur de 

kunde förbättra bemötandet genom att kommunicera icke-heteronormativt. Detta kunde göras 

genom att använda könsneutrala ord, till exempel genom att fråga “Lever du ensam eller med 
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nån?” och “vem lever du med?” Det framkom i denna litteraturstudie att hälso- och 

sjukvårdspersonal använde sig av fel namn eller pronomen när de tilltalade transpersoner. Detta 

stärks av Carabez et al. (2016) där sjuksköterskor beskrev förvirring i att använda sig av det 

önskade pronomen när personen hade det motsatta könets kroppsdelar. Vidare beskrevs också 

hur hälso- och sjukvårdspersonal vägrade använda sig av transpersoners önskade pronomen när 

det inte stämde överens med vad de själva ansåg var rätt pronomen att använda. Detta skapade 

en frustration hos andra vårdare som respekterade transpersoners önskan, då de ansåg att inte 

kunna sätta sin egen attityd åt sidan skapade stora problem för patienten (Carabez et al., 2016). 

Denna litteraturstudie visade att när transpersoner blev tilltalade med fel namn eller pronomen 

gav detta en känsla av att inte bli betrodd för sin könsidentitet. Cobos och Jones (2009) menar att 

det första steget i att skapa en tillitsfull relation med en patient är genom att använda det namn 

och pronomen som patienten själv identifierar sig med. Detta påpekar även Socialstyrelsen 

(2015, s. 24) är av stor betydelse och det är därför viktigt att vårdpersonal frågar om vilket namn 

och pronomen som personen föredrar att bli tilltalad. Detta gäller även om personens egen 

identitet inte överensstämmer med uppgifterna från folkbokföringen. Det är viktigt att bekräfta 

könsidentiteten hos personer med könsdysfori.  

 

I denna litteraturstudie visade resultatet att transpersoner inte fick sin identitet sedd utan endast 

blev betraktad för sitt kön. För att arbeta efter ett holistiskt perspektiv och att se hela människan 

kan en personcentrerad vård vara användbar. Personcentrerad vård är enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) att som vårdare sträva efter att se till hela personen i mötet med 

patienten. Detta innebär att respektera och bekräfta personen och dess upplevelser. För att kunna 

ge en personcentrerad vård krävs god kunskap om bland annat personens behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) vilket i resultatet från denna litteraturstudie många gånger 

saknades hos hälso- och sjukvårdspersonal. Vi anser att genom att använda sig av både en 

intersektionell ansats och en personcentrerad vård kan individen bli sedd i sin helhet och hälso- 

och sjukvårdspersonal får en djupare förståelse för patienten. Därmed blir vården 

individanpassad och patientens värdighet tas tillvara på. Edlund (2002, s. 123-124) menar att 

värdigheten kan gå förlorad om patienten inte blir sedd, lyssnad till eller tagen på allvar vilket är 

en risk om vården inte är personcentrerad. En konsekvens som kan ses i resultatet från 

litteraturstudien av att bli dåligt bemött av hälso- och sjukvårdspersonal var ovilja och rädsla att 

söka hjälp inom vården igen. Med tanke på den höga självmordsstatistiken hos transpersoner 

anser vi att denna konsekvens skulle kunna vara väldigt allvarlig. Vidare menar Edlund (2002, s. 

125) att känna värdighet gör en hel som människa och på så sätt främjas hälsan.  
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Transpersoner beskrev erfarenheter av att bli bemött på ett gott sätt vilket innebar att bli förstådd 

och respekterad. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763 2 §) ska all vård ges med 

respekt och för den enskilda människans värdighet. Fredriksson och Eriksson (2003) menar att 

det vårdande mötet bör präglas av respekt, ansvar och ömsesidighet. I ett sådant möte blir det 

tydligt att delad glädje blir dubbel glädje men delat lidande är lindrat lidande. I denna 

litteraturstudie beskrev transpersoner också att hälso- och sjukvårdspersonal inte var dömande 

och att de inte förminskade transpersoners känslor eller erfarenheter. Enligt Fredriksson och 

Eriksson (2003) måste sjuksköterskor vara medveten om både sin egna själv-tolkningsprocess 

såväl som patientens.   

 

Metodkritik 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva transpersoners upplevelser av bemötandet inom 

hälso- och sjukvård. För att kunna ge en inblick i dessa personers verklighet användes en 

kvalitativ metod med inifrånperspektiv. Holloway och Wheeler (2013, s. 302) menar att det 

finns fyra begrepp för att skapa trovärdighet i en kvalitativ studie; pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet, bekräftbarhet. 

 

För att studien ska vara pålitlighet krävs att den är konsekvent och korrekt. Det innebär att någon 

annan ska kunna upprepa studien, dock inte kopiera den. För att möjliggöra detta ska processen 

och sammanhanget ska vara tydligt beskrivet (Holloway & Wheeler, 2013, s. 302-303). Denna 

studie är pålitlig eftersom att litteratursökning, kvalitetsgranskning samt analysprocessen är 

tydligt beskriven och utformad efter relevant metodartikel. Dessutom har vi deltagit i 

opponentskap där studiens metod granskats och fått förslag till förbättring, vilket också stärker 

studiens pålitlighet.   

 

För att uppnå tillförlitlighet bör resultatet vara förenligt med deltagarnas uppfattningar om 

verkligheten (Holloway & Wheeler, 2013, s. 303). Vi anser att studien uppnår tillförlitlighet 

eftersom vi upprepade gånger gått tillbaka till originalkällan och läst studien i sin helhet, inte 

bara texteneheterna var för sig. På så sätt skapas en helhetskänsla och våra egna tolkningar blir 

mer enhetliga med vad orginaldatan säger. Att textenheterna inte är för långa anser Graneheim 

och Lundman (2004) vara ytterligare ett sätt att uppnå tillförlitlighet. Om textenheterna är för 

långa kan de nämligen innehålla olika betydelser. Vidare menar Graneheim och Lundman 

(2004) att tillförlitligheten kan stärkas genom att forskarkollegorna är överens. När vi tog ut 
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textenheterna gjorde dem det var för sig och gick sedan igenom det tillsammans. Vi var noga 

med att se till att varje textenhet endast innehöll en betydelse och att vi tolkade den på samma 

sätt.  

 

Holloway och Wheeler (2013, s. 303) menar att begreppet överförbarhet innebär att resultatet 

ska kunna överföras till ett liknande sammanhang. Kunskapen från studien ska vara relevant i ett 

annat sammanhang. I denna studie ingick 16 artiklar från olika länder och kulturer. Deltagarna i 

de olika studierna som ingick var inte en homogen grupp utan identifierade sig på olika sätt, 

exempelvis som transsexuella, icke-binära och two-spirit. De hade olika bakgrund och ålder. 

Studierna i denna litteraturstudie var utförda i Sverige, USA, Kanada, Storbritannien, Irland, 

Sydafrika och Guatamala. Det olika kulturer som finns i länderna kan ifrågasätta om resultatet är 

representativt för den globala populationen av transpersoner. Dock tyder resultatet på att 

deltagarnas upplevelser var likartade trots olika geografiska platser. Vi anser att dessa olika 

faktorer bidrar till överförbarhet inom ett liknande sammanhang.  

 

Det sista begreppet, bekräftbarhet, menar Holloway och Wheeler (2013, s. 303) uppnås genom 

att återigen tydligt beskriva de olika delarna i studien. Här bör även forskarnas bakgrund och 

känslor behandlas. Ingendera av oss identifierar sig som transperson vilket i sig kan vara 

problematiskt då vi utgår från ett cisperspektiv. Det är viktigt att ha i åtanke att vi kommer från 

en mer privilegierad grupp och att detta kan påverka vår tolkning av resultatet. Vi har strävat 

efter att vara objektiva i största möjliga mån för att resultatet ska bli rättvist. Dock innefattar vår 

förförståelse transpersoners utsatthet vilket på flera sätt kan ha påverkat resultatet. Exempelvis 

har ord som “stigma” och “diskriminering” använts i litteratursökningen vilket kan ha påverkat 

utbudet av artiklar bland sökträffarna. 

 

Vi har medvetet valt att använda pronomenet “den” där det rådde osäkerhet om personens 

föredragna pronomen. Anledningen till detta är att pronomenet “den” är könsneutralt.  

 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie påvisar att det finns ett stort behov av ökad kunskap om 

transpersoner och transfrågor inom hälso- och sjukvården. Kommunikation och bemötande är 

begrepp som ingår i sjuksköterskeutbildningen och lyfts fram som mycket viktigt för att mötet 

med patienten ska bli bra. Trots detta upplever många transpersoner att de blir diskriminerade 

och illa bemött av hälso- och vårdpersonal. Det finns ett behov av ett mer inkluderande språk för 
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att inte riskera att transpersoner upplever att de blir bortglömda eller kränkta. Språket behöver 

tydligt förmedla att det finns en plats för dem inom vården. Enligt diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) finns det även bestämmelser om förbud mot diskriminering och att särbehandla 

personer inom olika samhällsfunktioner, vilket inkluderar hälso- och sjukvården. Vi anser att 

problematiken av heteronormativa antaganden i mötet med patienter måste belysas inom 

utbildningen och även på arbetsplatser för att alla patienter ska kunna känna sig accepterade och 

välkomna. Hälso- och sjukvårdpersonal måste vara medvetna om det beroendeförhållande som 

transpersoner upplever för att aktivt kunna sträva efter att inkludera dessa patienter på ett sådant 

sätt att de kan känna sig trygga med att delge information. Med denna litteraturöversikt vill vi 

öka medvetandet om de problem som finns i bemötandet av transpersoner. Förhoppningen är att 

en ökad medvetenhet om dessa problem ska leda till ett bättre bemötande från hälso- och 

sjukvårdspersonal, både i mötet med dessa personer och andra minoritetsgrupper som på något 

sätt står utanför normen. Alla människor, oavsett identitet, har lika rätt till god vård och ett bra 

och respektfullt bemötande. Vi anser att mycket av det negativa bemötandet som framkom i 

resultatet bottnar i okunskap och att det finns ett stort behov av utbildning kring transfrågor samt 

vad det kan innebära att tillhöra en marginaliserad grupp. Genom att hälso- och 

sjukvårdspersonal har en medvetenhet om problemen och genom att de reflekterar över sina 

handlingar samt diskuterar dessa med kollegor anser vi att det finns goda möjligheter till att en 

förändring kan ske. Det krävs ytterligare forskning om hur detta negativa bemötande samt den 

diskriminerande behandlingen påverkar transpersoner. Forskningen bör utgå från ett 

transperspektiv. Det är viktigt att låta transpersoner få komma till tals då samhället präglas av ett 

cisperspektiv.   
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