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Sammanfattning    
I bakgrunden tas betydelsen av en bra vårdrelation upp, liksom transpersoners plats 
inom dagens vård. Även tidigare forskning presenteras. Syftet är att belysa 
transpersoners (könskorrigerade och icke könskorrigerade) upplevelser av brister inom 
vården. För att besvara syftet har en litteraturöversikt utförts enligt Fribergs (2006) 
modell. Resultatet redovisar att vården idag för denna minoritetsgrupp är bristfällig, 
med diskriminering och okunskap som ständigt möter transpersoner inom vården, 
liksom att vården styrs av heteronormativitet. I diskussionen diskuteras den 
heteronormativitet som uppmärksammats i resultatet, liksom vad som tas upp om ämnet 
HBTQ i utbildningar. Även diskriminering diskuteras. Slutsatsen är att vårdpersonal har 
bristande kunskap om transpersoner, vilket leder till att vården blir heteronormativ och 
då diskriminerande. Resultatet kan användas för vårdpersonal att reflektera över deras 
arbetsplats bemötande av transpersoner för att kunna förbättra vårdmiljön till mer 
inkluderande.  
 
Nyckelord: transgender, transsexualism, LGBTQ patients, healthcare, 

heteronormativity 
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INLEDNING 
Under sjuksköterskeutbildningen har vissa föreläsningar haft till syfte att lyfta olika 
sorters vård av patienter i olika patientgrupper, exempelvis barn, ungdomar och äldre. 
Vad som inte belysts är vårdandet av andra specifika grupper, som transpersoner. Då 
utbildningen, liksom stora delar av forskningen, uteslutit denna patientgrupp finner vi 
det fördelaktigt för såväl vår egen skull som för andra studenter och sjuksköterskor att 
denna grupp tillägnas uppmärksamhet. Problem antas kunna uppstå vid vård av denna 
patientgrupp till följd av osäkerhet och okunskap hos vårdpersonal liksom sjukdom hos 
patienten. En sjuk patient ska inte behöva förklara eller försvara sitt upplevda kön.  
 
 
BAKGRUND 

Begreppsdefinition 
Transpersoner 
Juridiskt kön är det kön en person tilldelas vid födseln som återspeglar det biologiska 
könet, medan könsidentitet är det kön en person upplever sig vara (Anséus 2013). I 
examensarbetet används begreppet transperson som enligt Nationella Sekretariatet för 
Genusforskning (2012) innefattar personer som inte identifierar sig med sitt 
biologiska/juridiska kön utan upplever sig vara kvinna, man, både och eller ingetdera 
och klär och beter sig därefter. Att vara transperson är inte detsamma som att vara 
transvestit, skillnaden ligger i att en transperson vill byta juridiskt kön, medan en 
transvestit inte vill det (Anséus 2013). Synen på det upplevda könet har inget med 
sexuell läggning att göra, utan beror på hur personen ter och upplever sig socialt. 
Transpersoner kan vara homo- bi- eller heterosexuella (Anséus 2013; Nationella 
Sekretariatet för Genusforskning 2012). 
 
I World Health Organizations sjukdomsklassifikationssystem ICD-10 klassas 
transsexualism (att vara transperson) som en sjukdom (Socialstyrelsen 2010, s 24). 
Diagnosen grundar sig i de uttalanden som personen gör och i bedömningar från en 
utvärdering (se nedan) då objektiva kriterier inte finns i dagsläget. Om transsexualism är 
en psykiatrisk, endokrin eller neurologisk diagnos anser Socialstyrelsen (2010, s 24) 
vara en fråga som kliniker och forskare inom området ska definiera. Riksdagen 
beslutade 1997 om ”Prioriteringar inom hälso- och sjukvården” där tre rangordnings-
principer utformats; människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 
kostnadseffektivitetsprincipen. Utifrån dessa principer anser Socialstyrelsen (2010, ss 
24-25) att det inte är skäligt att kräva en diagnoskod för att få rätt till vård vid 
könsidentitetsstörningar, utan anser att det borde räcka med ett dokument som stödjer 
dessa personers tillstånd.   
 

Könskorrigering 
Genom könskorrigering kan de transpersoner som önskar få ett nytt juridiskt kön, det 
vill säga att alla pappershandlingar som pass och körkort liksom personnummer ändras 
(exempelvis från man till kvinna). Innan en könskorrigering kan genomföras måste 
personen genomgå en utredning under ca ett års tid för att kunna konstateras vara 
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transsexuell. Därefter påbörjas en inledande behandling med hormoner (manliga 
könshormon till juridiskt sett kvinnor och kvinnliga könshormon till juridiskt sett män), 
röstträning samt att juridiskt sett kvinnor får operera bort brösten. Juridiskt sett kvinnor 
kan även få en penisprotes. Om behandlingen går väl och personen fortfarande vill 
genomgå en operation för att fysiskt nå det upplevda könet skickas ett intyg till 
Socialstyrelsens rättsliga råd om könskorrigering. Under en könskorrigering opereras 
personens yttre könsorgan till att överensstämma med det upplevda könets yttre 
könsorgan. När operationen är genomförd ändras även personnummer och namn på 
juridiska dokument och personen har numera ett nytt juridiskt kön (en tidigare juridiskt 
sett kvinna är numera en juridiskt sett man) (Anséus 2013).  
 

En växande minoritetsgrupp med liten plats i vården 
År 2010 sammanställde Socialstyrelsen rättsliga villkor för fastställande av 
könstillhörighet samt vård och stöd för transsexuella och övriga personer med 
könsidentitetsstörning. I utredningen framkommer att antalet ansökningar för 
könskorrigering i Sverige stadigt ökat från i snitt 17 per år mellan 1992-1997 till i snitt 
37 per år mellan 2004-2009 och att en fortsatt ökning kan förväntas (Socialstyrelsen 
2010, s 22). Ytterligare resultat visar att transpersoner ofta bemöts med okunskap och 
okänslighet inom vården samt att sjukvårdspersonal brister i kunskap om vart patienter 
med denna typ av besvär kan vända sig (Socialstyrelsen 2010, s 19). 
 

Heteronorm/Heterosexism 
Heteronorm står för att den så kallat normala sexuella relationen är mellan kvinna och 
man. Det är en utgångspunkt från vilken en människa kan agera efter i relation till 
könsidentitet. De förväntas agera utefter den roll som det biologiska könet tillhör, vilket 
inkluderar att enbart attraheras av det motsatta könet och leva ett monogamt förhållande 
med den partner som väljs av det motsatta biologiska könet. Heterosexism står för 
förgivettagande om att all befolkning är heterosexuell och att de som inte anser sig vara 
heterosexuella blir marginaliserade eftersom heterosexismen menar sig vara överlägsen 
övriga sexuella läggningar (Nationella Sekretariatet för Genusforskning 2012). 
 

HBTQ/LGBTQ 
HBTQ är det svenska samlingsbegreppet för homo- bi- och transsexuell samt queer. 
Queer kommer från engelskan och betyder konstig eller excentrisk och används av 
personer som vill visa sig avståndstagande från den dominerande normen. Motsvarande 
svenskans HBTQ finns engelskans LGBTQ som står för lesbian, gay, bisexual, 
transgender och queer (Nationella Sekretariatet för Genusforskning 2012). 
 

Vårdrelationen och dess byggstenar  
Vårdrelationen enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 190-191) är en mellanmänsklig 
relation vårdare och patient emellan. Vårdarens uppgift i denna relation är att fokusera 
på de behov patienten har. Den professionella vårdrelationen vårdare och patient 
emellan skiljer sig från den naturliga vårdrelationen mellan patient och närstående. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 191) skriver att den naturliga vårdrelationen präglas av 
ett naturligt förhållningssätt, utan reflektion från individerna, men med inflytande av 
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”tyst kunskap” som utvecklas ur förförståelsen (se nedan). Den professionella 
vårdrelationen däremot kräver stor öppenhet från vårdaren där även den tysta 
kunskapen, förförståelsen, kräver kontroll och reflektion. Vidare skriver Dahlberg och 
Segesten (2010, ss. 193-194) att patienter som möter vårdare tydligt märker om dessa 
har bråttom eller upplevs tycka illa om patienten, men även om vårdaren är öppen, 
vänlig och inbjudande. Därför är det för vårdaren viktigt att ständigt vara medveten om 
minspel och vilka känslor de utstrålar för att på ett ansvarsfullt sätt kunna stödja 
patientens hälsoprocesser genom ett sätt som tar stöd i patientens livsvärld (se nedan). 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2007, s. 3) säger att 
yrkesgruppen ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 
Genom att betänka och reflektera kring vad som anses vara vårdrelationens byggstenar 
livsvärld, subjektiv kropp och förförståelse antas att en god vårdrelation kan uppstå och 
även att den etiska koden följs, åtminstone angående patientens psykiska välmående. 
 

Livsvärld 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 128-130) beskriver livsvärlden som platsen där hela 
människans liv utspelar sig. I den ingår tiden som varit men även tiden som kommer 
liksom tiden som är just nu. Livsvärlden är alltså unik för varje individ och beskriver 
hur en enskild individ lever sitt liv i såväl handlingar, tankar och känslor (Dahlberg & 
Segesten 2012, ss. 128-130). Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-
128) att en vårdare som inte vill försöka förstå hur en människa reagerar och handskas 
med sjukdom och ohälsa i människans livsvärld, kan inte på samma sätt som en 
kompetent vårdare med fokus på detta i vårdandet, stödja hälsoprocesserna hos 
människan. Samtidigt blir ett vårdande där livsvärlden inte bemöts inte ett verkligt 
vårdande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128).  
 
Subjektiv kropp 
Det är kring den subjektiva kroppen livsvärlden rör sig, och den är både 
meningsbärande och meningsfull (Dahlberg & Segesten 2010, s. 131). Subjektiv kropp 
innebär att kroppen är ett subjekt, alltså något som är fyllt av erfarenheter, minnen, 
tankar och känslor; kroppen är levd (Dahlberg & segesten 2010, s. 131). ”Människan 
kan inte vara en människa utan en kropp, samtidigt är bara en kropp inte en levande 
människa”(Wiklund 2003, s. 48). Att varje individs kropp är levd betyder också att den 
aldrig går att lämna; man har inte sin kropp utan man är den. Det är genom kroppen 
människan kommer i kontakt med omvärlden (Dahlberg och Segesten 2010, s. 132). 
Varje förändring i kroppen ger därför även en förändring i kontakten med omvärlden. 
Exempel på sådana förändringar är ångest, rädsla och oro (Dahlberg & Segesten 2010, 
s. 133).   
 

Förförståelse 
Människor kan genom den subjektiva kroppen aldrig vara objektivt inställda till 
tillvaron. Därför uppfattar människor alltid något som något. Genom livsvärlden och 
den subjektiva kroppen skapar varje människa förväntningar och uppfattningar om det 
mesta i omvärlden; förförståelse (Wiklund 2003, s. 52). Det krävs av vårdare att ha en 
förmåga att kunna bortse och kliva ur sin egen förförståelse för att undvika att plantera 
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känslor hos patienten, som inte är vad patienten egentligen upplever (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 137).   
 

Vårdrelationens betydelse för god omvårdnad 
För att nå en optimal vårdrelation krävs att mötet sker mellan två människor på ett 
mellanmänskligt plan och inte där vårdaren ges makt i sin yrkesroll (Wiklund 2003, s. 
160). När vårdrelationen är optimal kan vårdaren vara patientens trygga bas, i vilken 
patienten ges möjlighet att upptäcka sig själv som sig själv (Wiklund 2003, s. 161). 
Vårdarens ansvar i vårdrelationen är att svara an på patienten som denne är, inte som 
vårdaren har en förförståelse om hur en viss patient (-grupp) är (Wiklund 2003, s. 168). 
Kasén (2002, se Wiklund 2003, s. 168) beskriver vårdrelationen som en plats där 
vårdaren endast kan lära känna patienten genom att öppna sig för det som vårdaren inte 
förstår, alltså att olikheterna förenar vårdare och patient istället för genom gemensamma 
drag. Vidare menar Kasén (2002, se Wiklund 2003, s. 168) att denna visshet att som 
patient bli sedd som olik, även innebär att blir sedd som sig själv. Samtidigt värnas 
patientens värdighet. Björck och Sandman (2007, s. 14) beskriver vårdrelationen som 
något som ofta betraktas som en nödvändig utgångspunkt för att kunna bedriva 
omvårdnad. 
 

Tidigare forskning  
Ämnet transsexualism börjar bli mer och mer uppmärksammat i såväl media som i 
samhället överlag, men fortfarande är detta en patientgrupp som fått generellt lite 
uppmärksamhet i forskningen. Mycket av den forskning som finns baserar sig på HBQ-
personer och deras upplevelser av vården. Endast en mindre mängd forskning finns som 
belyser frågan om transpersoner som patientgrupp.  
 
Forskning som berör HBQ-personer och deras upplevelser av vården kommer fram till 
att vården på många punkter är heteronormativ och bidrar till att HBQ-gruppen ofta 
känner sig diskriminerad av vårdpersonal (se exempelvis Bjorkman & Malterud 2009; 
Röndahl 2009; Seaver, Freund, Wright, Tjia & Frayne 2008; Sinding, Barnoff & 
Grassau 2004; A. van Dam, Koh & Dibble 2001). Kan samma slutsatser dras gällande 
transpersoner som patientgrupp?  
 
 
PROBLEMFORMULERING  
Transpersoners upplevelse av bristande vård bör i dagsläget och för framtiden belysas 
eftersom denna patientgrupp med all sannolikhet kommer växa. Det kan vara besvärligt 
för vårdpersonal att vårda en person vars sociala kön genom samhällets ögon inte 
överensstämmer med dennes juridiska/biologiska kön, när detta patientklientel står i 
fokus för vårdandet. Problem i vårdandet av transpersoner kan skapa osäkerhet hos 
såväl personal som patient, vilket kan leda till bristande vårdrelation eller utebliven 
sådan. I samband med detta uteblir den trygghet patienten kan uppleva i en vårdrelation, 
vilket i sin tur kan orsaka patienten psykisk skada. Genom osäkerhet och okunskap 
upprätthålls alltså inte den etiska koden (se ovan). Genom denna studies syfte önskas 
ökad förståelse uppnås hos vårdpersonal för transpersoner som minoritetsgrupp. 
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SYFTE 
Syftet är att belysa transpersoners (könskorrigerade och icke könskorrigerade) 
upplevelser av brister inom vården. 
 
 
METOD 
Vald metod är en litteraturöversikt med Fribergs (2006) modell, som lämpar sig för att 
skapa en översikt av det aktuella kunskapsläget inom ett visst område (Friberg 2006, s. 
115). Vid en litteraturöversikt väljs ämne av intresse ut, det aktuella ämnet tydliggörs 
och avgränsas. Datainsamling påbörjas där vetenskapliga artiklar söks och samlas in, 
urvalet av artiklar avgränsas för att finna studier som berör valt område. De 
vetenskapliga artiklar som finns att hitta kvalitetsgranskas. De artiklar som återstår efter 
kvalitetsgranskningen analyseras och ställs mot varandra där deras resultats likheter och 
olikheter, inom syftets räckvidd, tydliggörs och presenteras i resultatet på 
litteraturöversikten (Friberg 2006, ss. 115-122). Föreliggande uppsats resultat har nåtts 
genom ovanstående steg.  
 

Datainsamling 
Använda informationskällor är databaserna Cinahl och PubMed; referensdatabaser 
innehållande artiklar inom vård och omsorg, omvårdnad samt hälso- och sjukvård. I 
databaserna användes sökorden transgender, healthcare, nurse attitudes, stigma och 
LGBTQ patients. Efter en första informationssökning gjordes en andra 
informationssökning baserad på referenslistorna från den första informationssökningens 
studier. Inklusionskriterier vid båda informationssökningarna var deltagare i åldrarna 18 
år och äldre samt att deltagarna var transpersoner. Ytterligare tillval var peer reviewed 
originalartiklar. Exklusionskriterier var enbart homo- och bisexuella samt HIV-
drabbade deltagare. Sökhistoriken från Cinahl redovisas i bilaga 1. Sökning i PubMed 
gav inga nya träffar och redovisas därför inte. Informationssökningen resulterade i åtta 
studier (se bilaga 2) av vilka sex stycken blev funna genom den primära 
informationssökningen och två stycken genom referenslistor under den sekundära 
informationssökningen. Av dessa åtta studier är fem kvalitativa och resterande tre både 
kvalitativa och kvantitativa. De framtagna studierna är gjorda i såväl Sverige som 
utomlands och är publicerade mellan 2009-2013, vare sig nationalitet eller 
tidsbegränsningar ingick i exklusionskriterierna.  
 

Analys 
Av den ursprungliga informationssökningen kvalitetgranskades 14 studier enligt 
Fribergs (2006) granskningsmall. Från den sekundära informationssökningen 
granskades ett tiotal studier. Åtta studier svarade på föreliggande uppsats syfte och 
analyserades. Likheter och olikheter i studiernas resultat togs fram genom att placeras i 
par och sedan jämföras med varandra. När studiernas likheter och olikheter i 
resultatdelarna ställts upp i fyra tabeller jämfördes fynden. Utifrån dessa jämförelser 
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kunde teman urskiljas. Dessa teman värderades utifrån föreliggande uppsats syfte och 
omarbetades sedan till kategorier vilka senare utvecklades till huvudkategorier och 
subkategorier (vilka presenteras i resultatdelen). 
 
 
Studie 1 Studie 2 Studie 3 Studie 4 Studie 5 Studie 6 Studie 7 Studie 8 

▼           ▼    ▼                   ▼ 
Likheter/olikheter Likheter/olikheter Likheter/olikheter Likheter/olikheter 

  ▼   ▼ 
Jämförelse Jämförelse 

 ▼ 
Teman 
 ▼ 

Kategorier 
Huvud-/Subkategorier 

 
Bild 1, Analysöversikt 
 
 
RESULTAT 
Områden som framträdde genom analysen formulerades till huvudkategorier och 
subkategorier som föreliggande uppsats resultat presenteras i. Kategorierna är A) 
bristfälligt bemötande, a1) att uppleva okänslighet, a2), att uppleva utanförskap a3) att 
uppleva heteronormativitet, B) bristfällig vård, b1) att bli otillräckligt vårdad, b2) att bli 
nekad vård, b3) att behöva undvika vård och C) bristfällig kunskap. 
 
 
Bristfälligt bemötande • Att uppleva okänslighet 

• Att uppleva utanförskap 
• Att uppleva heteronormativitet 

Bristfällig vård • Att bli otillräckligt vårdad 
• Att bli nekad vård  
• Att behöva undvika vård 

Bristfällig kunskap 
 
Bild 2, Resultatöversikt  
 

Bristfälligt bemötande 
Att uppleva okänslighet 
Vissa transpersoner upplever sig tvingade att komma ut med sin sexuella identitet 
(Bethea & McCollum 2013, s. 105) när de exempelvis i väntrum tillhörande hälso- och 
sjukvårdsinrättningar blir uppropade med sitt föregående namn (exempelvis en juridiskt 
sett kvinna som upplever sig som man och numera har ett manligt namn men som ändå 
blir kallad sitt kvinnliga namn liksom tilltalad hon, henne) och på så vis indirekt och 
eventuellt ofrivilligt kommer ut. Möjligheten att identifieras som transperson (eller 
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något annat än man eller kvinna) finns inte i olika former av dokument. Detta upplevs 
vara ett hinder i vardagen för dessa personer, samtidigt som det upplevs som okänsligt 
att få dessa identiteter exkluderade i dokument (Bauer, Hammond, Travers, Kaay, 
Hohenadel & Boy 2009, ss. 352, 354-355). Kosenko, Rintamaki, Raney och Maness 
(2013, s. 821) beskriver att transpersoner upplever att de blir bemötta med bland annat 
hån, förringelse och hot från vårdpersonal. Deltagarna vittnar om vårdpersonal som inte 
anpassar sitt språk efter individen de har framför sig och använder sig av könsspecifika 
pronomen som patienten inte identifierar sig med (att kalla en juridiskt sett kvinna för 
hon och henne trots att han upplever sig som man). Att vårdpersonal använder fel 
pronomen är ett genomgripande fynd och något som även Chapman, Wardrop, 
Freeman, Zappia, Watkins och Shields (2012, s. 1132) redovisar. Många av Kosenkos et 
al (2013, s. 821) deltagare upplevde även att det undvikande beteendet de ofta möter 
erfars stigmatiserande och diskriminerande, som när vårdpersonal inte erbjuder 
ögonkontakt (Kosenko et al. 2013, s. 821). Xavier, Bradford, Hendricks, Safford, 
McKee, Martin och Honnold (2013, s. 8) berättar om flera transpersoner som upplever 
bemötande av vårdpersonal som diskriminerande, fientligt och respektlöst.  
 

Att uppleva utanförskap 
Genom att bli särbehandlad eller bemött på ett sätt där det framgår att situationen för 
vårdpersonal är ny, är en bidragande faktor till att HBTQ-personer känner utanförskap 
(Hoffman, Freeman & Swann 2009, s. 224). I en annan studie av Eliason, DeJoseph, 
Dibble, Deevey och Chinn (2011, s 241) beskrivs upplevelser från vården som 
arbetsplats av vårdpersonal som tillhör HBT-gruppen. De berättar att en miljö där 
personalen är exkluderande eller dömande ökar känslan av utanförskap, liksom en miljö 
där ”fråga inte – berätta inte”-policy lyder. I Chapmans et al. (2012, ss. 1130-1132) 
studie lyfts erfarenheter från HBTQ-föräldrar som söker vård för sina barn, 
framkommer även att den ena parten ofta förbises och ignoreras vilket förstärker denna 
parts känsla av utanförskap. 
 

Att uppleva heteronormativitet 
Chapman et al. (2012, s 1132) redovisar HBT-föräldrar som ofta får utstå att endast den 
ena föräldern har möjlighet att identifiera sig som mor, medan den andra partnern 
(numera kvinna) endast har möjlighet att fylla i att denna är far. Likaså bedömer Bauer 
et al. (2009, s 352) att all sorts information eller forskning antar att deltagarna är 
heterosexuella; de kan endast identifiera sig som man eller kvinna i studier. Genom det 
blir synpunkter från den transsexuella minoritetsgruppen osynliga och ett 
heteronormativt synsätt hålls kvar (Bauer et al. 2009, s 352). Deltagarna i Bethea och 
McCollums (2013, ss 106-107) studie rapporterar att det endast finns vissa platser de 
kan vistas på där de känner sig trygga, där de kan slippa fientlighet och diskriminering 
för att de inte är heterosexuella. Rounds, Mcgrath och Walsh (2013, s 104) beskriver att 
patienterna är medvetna om maktskillnaden patient och personal emellan, och är tydliga 
med att om denna maktskillnad dessutom innehåller heterosexism från vårdarens sida 
skapas barriärer som hindrar ett bra möte med vården och patienten kan inte tala för sig 
själv. 
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Det framkom i studien av Eliason, Dibble och DeJoseph (2010, s. 241) att både geografi 
och religion spelar roll för bemötandet av HBT-personer. De beskriver exempelvis att 
ett katolskt sjukhus inte drar sig för att öppet visa motvilja mot transpersoner, både 
medarbetare och patienter, samt att olika avdelningar på ett sjukhus kan vara mer eller 
mindre positiva till transpersoner i såväl bemanning som vårdsökande. Även platsen för 
sjukhuset har betydelse; New York är generellt mer accepterande av HBT-personer än 
mindre städer och samhällen i USA (Eliason et al. 2010, s. 240).  
 

Bristfällig vård 
Att bli otillräckligt vårdad 
I vissa fall har transpersoner uttryckt att de upplever sig behandlas enligt en lägre 
standard än icke transpersoner. Detta menar de exempelvis kan visa sig genom hårdhänt 
(både psykiskt och fysiskt) undersökning, undvikande personal vid tillkallning på hjälp 
eller genom att personal låter patienten vänta länge (Kosenko et al. 2013, s. 821; Xavier 
et al. 2013, s. 8). I två av de studier som granskats (Rounds, Mcgrath & Walsh 2013, s. 
106; Xavier et al. 2013, s. 8) har transpersoner uttryckt att när de sökt vård för en 
åkomma, och att det i samband med besöket framkommit att de är transpersoner, har 
vårdaren börjat fokusera på deras identitet som transperson istället för den åkomma som 
de sökt hjälp för.  
 
En deltagare i Bauers et al. (2009, s. 353) studie berättar om ett tillfälle då denne sökt 
vård för sin mentala ohälsa och i vårdmötet blivit ”informerad” om att dennes mentala 
ohälsa är det som gör att personen ”tror” sig vara transperson. Flera deltagare i samma 
studie bekräftar denna typ av upplevelser och menar att det är svårt att få hjälp med 
mental ohälsa, utan att vårdpersonal fokuserar på deras identitet som transperson, vilket 
gör att de upplever sig bli felbehandlade.  
  
I Kosenko et al.’s (2013, s 821) studie vittnar transpersoner om att de upplevt att de vid 
avslöjade om sin identitet som transperson blivit överdrivet undersökta och andra att de 
blivit hänvisade till psykiatrin när de tagit upp sina frågor.  
 

Att bli nekad vård 
I en studie av Kosenko et al. (2013, ss. 820-821) uttrycker transpersoner att de nekas 
vård i form av att vårdpersonal avstår från att boka tider med dem, möta dem vid 
bokade tider samt neka dem remisser till könsbyte samt recept för hormonbehandling. 
Samma studie lyfter en berättelse om en person som vid ett läkarbesök berättar om sin 
transexualitet och önskan om att snart få byta kön till sitt upplevda kön, varpå läkaren 
bad patienten att gå. Även i studien gjord av Xavier et al. (2013, s. 8) vittnar deltagare 
om att vissa vårdgivare har varit ovilliga att vårda dem till följd av deras könsidentitet.  
 
Eftersom transsexualitet är värderat som en psykisk sjukdom kan det vara svårt för 
transsexuella att söka psykiatrisk vård för psykisk ohälsa som de själva inte anser vara 
relaterat till deras könsidentitet då vårdpersonalen kontinuerligt hänvisar den mentala 
ohälsan tillbaka till att de är transsexuella (Bauer et al. 2009 s 352). 
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Att behöva undvika vård 
I en kvalitativ studie (Rounds et al. 2013, ss. 104-105) från USA uttrycker personer från 
HBTQ-gruppen att det är svårt att hitta rätt vårdare. Det krävs mycket efterforskning 
och trots att vårdanläggningar uttrycker sig vara HBTQ-vänliga kan det vara svårt att få 
korrekt vård och bemötande på sådana platser. Detta medför att vissa HBTQ-personer 
avstår från att söka vård då de känner sig obekväma med vårdgivarna. De uttrycker att 
de upplevt homofobi och transfobi i samband med att de sökt vård och att det är en 
anledning till att de hellre låter bli att uppsöka vård vid ohälsa (Rounds et al. 2013, ss. 
104-105). 
 

Bristfällig kunskap 
I Chapmans et al. (2012, s. 1131) studie framkommer att transpersonerna själva, som 
patient, partner eller förälder, ofta får vara de som bistår med undervisning om vad som 
gäller vid situationer berörande denna minoritetsgrupp, eftersom forskning om detta är 
liten och att kunskapen hos vårdpersonalen samtidigt är bristfällig. Samma studie visar 
även att vårdpersonal saknar ödmjukhet samt medvetenhet för och om denna 
patientgrupp (Chapman et al. 2012, s. 1131). I Bauers et al. (2009, s. 352) studie 
framkommer att kunskap som finns, hos HBT-personer och i tidigare forskning, av 
sjukvårdspersonal inte anses stämma eller vara oväsentlig och tillämpas därför inte av 
vårdpersonal i mötet med HBT-patienter. I likhet med Chapmans et al. (2012) studie 
beskriver även Bauers et al. (2009, s. 353) deltagare att det ofta är de som får bidra med 
information till vårdpersonalen, men inte heller när kunskap ges tas den tillvara av 
vårdpersonal och möjligheten till kunskap går förlorad och vårdpersonal är åter på ruta 
ett (Bauer et al. 2009, s. 353). Bauer et al. (2009, s. 354) menar även att när kunskap om 
möjligheten att transpersoner som patienter finns i samhället inte accepteras inser inte 
vården att en miljö som inkluderar transsexualism krävs, vilket i sin tur leder till 
utanförskap för denna patientgrupp innan de ens sökt vården. Xavier et al. (2013, s. 8) 
berättar om många studiedeltagare som upplevt att deras läkare inte haft kunskap nog 
för att kunna behandla eller bemöta transpersoner och vården har då tydligt visat prov 
på sin okunskap. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Uppsatsens styrkor är att resultatet visar det som var tänkt att studeras och med detta 
svarar på uppsatsens syfte. Resultatet lyfter olika former av upplevelser från olika 
grupper i vården, vilka är transpersoner i form av patienter, förälder till patient, partner 
till patient och vårdpersonal. I uppsatsen har även vårdpersonalens röst, som arbetar 
eller har arbetat med transpersoner, och ger sin bild av att vårda dem, diskuterats och 
lyfts fram. Ytterligare styrkor med uppsatsen är att den belyser ett patientklientel som 
sällan är synligt i utbildningar eller vårdinrättningar, vilket antas ha sin roll i att först 
när vårdaren kommer i kontakt med transpersoner, enligt de studier som föreliggande 
uppsats är grundad på, utmärker de sig på ett sätt som gör vårdaren osäker på sin roll 
och kunskap samt eventuellt väcker ambivalenta känslor kring att vårda dessa patienter. 
Detta ses som en styrka av den anledningen att tankeprocessen hos vårdpersonal 
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aktiveras beträffande hur de känner inför transpersoner och att vårda dem. 
Förhoppningen är att om detta görs redan innan de hamnar i situationen där de förväntas 
vårda och värna om denna patientgrupp, har vårdpersonalen tid att bearbeta sina tankar 
och få svar på eventuella frågor, vilket ökar chansen för en bra vårdrelation. 
 
Valet att göra en litteraturöversikt grundas på intresset för vilken forskning som 
existerar om transpersoner som patientgrupp. Att uppsatsen är just en litteraturöversikt 
kan ses som en svaghet då en intervjustudie på ett bättre sätt hade redovisat 
transpersoners upplevelser av vården, utan att blanda in resultat från andra studier och 
indirekt de studiernas författares tolkningar av resultaten. Även att uppsatsen varit 
tvungen att inkludera resultat från andra länder än Sverige kan ses som en svaghet; helst 
hade ett helt svenskt resultats varit att föredra då det är här vi önskat se möjlighet till 
förbättringar eftersom det är våra framtida arbetsplatser. En fördel med ett 
internationellt resultat är dock att möjligheten för läsaren finns att själv uttolka 
skillnader och likheter länderna emellan vilket inte fungerat om enbart svenska studier 
behandlats i resultatet.  
 
Tre av studierna som granskats berör hela HBTQ-gruppen. En av dessa studier gör 
tydligt skillnad på vad som är upplevelsen av en homo-bi- eller transsexuell person. Vi 
har valt att inkludera de bitar från studien som utgör upplevelser av transpersonerna. De 
två återstående studierna beskriver upplevelser av HBTQ-gruppen som helhet. Eftersom 
deltagarna i studierna är både homo- bi och transsexuella, men resultaten beskrivs med 
begreppet som helhet, antas att författarna till studien i sin analys tolkat att 
upplevelserna är likvärdiga sinsemellan de olika minoritetsgrupperna som ingår i 
helhetsbegreppet HBTQ. Det är även anledning till att föreliggande uppsats inkluderat 
dessa studier i resultatet. Ovanstående resonemang har lett till att de studier som 
behandlas i diskussionen till större delen enbart behandlar homo- och bisexuella samt 
queer. Detta med ett antagande om att deras åsikter och upplevelser går att 
implementera i transexuellas vårdupplevelser på likartat sätt, eftersom HBTQ-begreppet 
innefattar såväl homo- och bi- som transsexuella. Antagandet görs att eftersom HBTQ-
begreppet är etablerat som en helhet, måste paralleller kunna dras de enskilda grupperna 
emellan.  
 
Uppsatsens resultat lyfter medvetet endast de negativa aspekterna ur de granskade 
artiklarnas resultat, trots att en del positivt fanns att läsa. Anledningen till detta är att det 
främst är de negativa upplevelserna som behöver uppmärksammas för att vården ska 
kunna utvecklas till det bättre när det kommer till transpersoner som patientgrupp. Även 
flera av de granskade studiernas resultat redovisar medvetet endast de negativa 
erfarenheterna från transpersoner, därför kan inte föreliggande uppsats göra en rättvis 
tolkning av vad som är positivt i studierna. 
 
På grund av de få studier som berör transpersoner inkluderades en studie som i annat 
fall exkluderats till följd av ålderskriterierna. Föreliggande uppsats kriterier är åldrarna 
18 år och äldre, men även en studie där deltagarnas ålder varierade mellan 13 och 21 år 
togs med. Dels för att en del av deltagarnas ålder stämde med kriterierna i föreliggande 
uppsats, men även för att det efter analysen visades sig att upplevelserna 
åldersgrupperna emellan inte skiljde sig åt. Av den anledningen anses inkluderandet av 
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denna studie stärka resultatet, då det kan antas att föreliggande uppsats resultat är 
aktuellt även för en större bredd i åldrarna än vad som undersökts.  
 

Resultatdiskussion 
Huvudfynden i resultatet visar att vården av transpersoner är bristfällig, liksom 
kunskapen om denna patientgrupp inom vården. Därigenom kan antagandet om att 
transpersoners upplevelser från vården är likartade upplevelserna hos HBQ-personer 
från vården bevisas. Fynden från resultatet diskuteras i resultatdiskussionen under 
rubrikerna Det heteronormativa synsättet, Behov av ökad kunskap samt 
Diskrimineringsparadoxen 
 

Det heteronormativa synsättet 
I resultatet av föreliggande uppsats framkommer att heteronormativitet råder inom 
vården. Det är ett vanligt förekommande resultat av studier gjorda inom HBQ-
grupperna. I berättelser av lesbiska kvinnor och deras osynlighet/synlighet inom vården 
berättar en kvinna att hon som sjuksköterska upplevt homofobi på arbetsplatsen, även 
från chefer som är hemligt lesbiska (Giddings & Smith 2001, s. 15). Samma upplevelser 
samt att vården generellt är homofobisk och ofta skämtar om och är diskriminerande 
mot denna minoritetsgrupp bekräftar ytterligare en kvinna i studien (Giddings & Smith 
2001, s. 16, 18). Kvinnorna berättar även att medvetenheten om att det finns andra 
grupper än heterosexuella är väldigt låg (Giddings & Smith 2001, s. 16). Flera kvinnor 
berättar om deras försök att genom arbetsplatsens e-mail nå ut till andra lesbiska 
kolleger för att informera om stödgrupper, men detta blev förbjudet av de 
administratoriska cheferna (Giddings & Smith 2001, s. 17).  
 
I en kvantitativ studie av van Dam, Koh och Dibble (2001, s. 14) redovisas att 
heterosexuella patienters vårdgivare var fem gånger mer troliga att anta deras patienters 
sexuella identitet jämfört med homosexuellas vårdgivare, liksom var homosexuella tre 
gånger troligare än heterosexuella kvinnor att berätta för vårdgivaren vilken sexuell 
identitet de har. I samma studie framkommer att homosexuella patienter sköt på vård för 
sig själv till följd av rädsla för diskriminering fem gånger oftare än heterosexuella (van 
Dam et al. 2001, s. 15). Även i Bjorkman och Malteruds (2009, s. 240) studie 
framkommer att vårdpersonal liksom i Dam, Koh och Dibbles (2001, s. 14) studie helt 
enkelt antar att patienterna är heterosexuella och gör tester som är helt onödiga för 
homosexuella (exempelvis graviditetstest eller rekommendationer för preventivmedel 
för lesbiska kvinnor). Att homosexuella patienter berättar om sin sexuella identitet kan 
antas bero på en känsla hos patienterna att känna sig tvungna att berätta just för att 
vårdpersonal annars antar att personen i fråga är heterosexuell, vilket styrker tanken om 
att vården är heteronormativ. Även rädslan för att som homosexuell ens söka vård tyder 
starkt på att en heteronormativitet faktiskt råder inom vården och detta kan antas vara 
anledning även till att transpersoner inte söker vård. 
 
Sinding, Barnoff och Grassau (2004, s. 176-177) berättar om upplevelser av homofobi 
inom cancervård där läkare inte velat röra patienterna efter att de bekräftat sin sexuella 
identitet, liksom hur undersökningar inte kunnat slutföras för att personalen inte kunnat 
hantera informationen och inte vetat hur undersökningar av homosexuella kvinnor går 
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till, som att dessa kvinnor skulle vara så långt ifrån det så kallat normala att ren 
professionalism inte räcker till. Studien väcker tanken att om fokus läggs på de 
könskorrigerade transpersonerna, vilkas fysiologi faktiskt ser annorlunda ut, är det inte 
konstigt att de kan tänkas uppleva samma diskriminering som homosexuella inom 
vården.  
 
Lesbiska kvinnor delger händelser där deras partner exkluderats i vården, där en 
heterosexuell partner till en heterosexuell patient skulle inkluderats och att information 
som ges ut om reproduktiv hälsa endast riktar sig till det heterosexuella paret (Seaver et 
al. 2008, s. 218). Detta framkom även i föreliggande uppsats; att dokument av olika slag 
inte informerar om (reproduktiv) hälsa för HBTQ-personer. Vidare berättar deltagarna 
även från Seavers et al. (2008, s. 219) studie att väntrummen som de besökt saknar 
information till homosexuella och bara har information tillgänglig för heterosexuella.  
 
I likhet med föreliggande uppsats resultat framkommer också i Röndahls (2009, s. 149) 
studie att många homosexuella patienter blir bemötta med misstro av vårdpersonal som 
förklarar deras sexuella identitet som någon fysisk eller psykisk sjukdom och att 
homosexualitet är onormalt. Det kan tänkas att eftersom homosexualitet, och därigenom 
även transsexualism, av vissa anses onormalt blir det även ett heteronormativt synsätt. 
Liknande resultat som i texten ovan finns i Röndahl, Innala och Carlsson (2006, ss. 376-
378).  
 
Heteronormativitet, är som beskrivet tidigare, synen att heterosexualitet är normen, i 
detta fall inom vården. Genom att anta detta synsätt fullföljs inte de etiska riktlinjerna 
(se bakgrund) men inte heller en rekommenderad grundinställning att som vårdare lägga 
ifrån sig förförståelse och med öppet sinne se och möta patienter. Sjuksköterske-
utbildningen i Borås trycker på vikten av att se varje patient som unik individ och i och 
med detta borde det ingå att gå ifrån det heteronormativa synsättet i vårdandet. För att 
vara den vårdare utbildningen begär av studenterna krävs att utbildningen medverkar i 
att ta upp problem och frågor som rubbar normer i samhället. Det är samhällets 
individer vårdpersonal möter i yrket. Därför måste studenter lära sig att se bortom 
samhällets ögon eftersom de först då lär sig vårda genuint och patientcentrerat.” 
 

Behov av ökad kunskap 
Bland vårdpersonal 
Det framgår i en studie (Bjorkman & Malterud 2009, s. 241) att vårdpersonal vid vård 
av homosexuella uttryckt att patientens homosexualitet är en fas och kommer att gå över 
när de blir äldre. Vissa kvinnor har även blivit nekade cellprovskontroller med 
motiveringen att de inte behöver göras på de som är lesbiska. Deltagare i Sinding, 
Barnoff och Grassaus (2004, s. 177) studie beskriver vårdpersonal som inte har vetat 
hur de ska ta en bra sjukdomshistoria från en patient som är homosexuella i samband 
med att de påträffat cellförändringar i livmoderhalsen. En cellprovskontroll, som hade 
kunnat sprida mer ljus på situationen, nekades patienten alltså till följd av vårdarens 
okunskap och obehag. 
 
I en studie gjord av Poteat, German och Kerrigan (2013, ss. 25-26) har såväl 
vårdpersonal som vuxna transpersoner intervjuats. Där framgår det att kunskap om 
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transpersoner inte ingår i den medicinska utbildningen. Då vårdpersonal inte har klara 
riktlinjer att följa i vårdandet av denna patientgrupp kan osäkerheten göra att vårdaren 
känner sig kluven till att vårda dem. Eftersom många transpersoner är medvetna om den 
bristande kunskapen hos de flesta vårdare är de redan innan mötet beredda på att mötas 
av okunskap och tvivlar därför på vårdpersonalens kompetens. Vårdarna i studien 
uppgav att de upplevde det som att transpersoner dagligen möter många svårigheter som 
blir en bidragande faktor till att många transpersoner upplever mental ohälsa och får 
”beteendestörningar”. Detta gör att denna patientgrupp kan bli svår att hantera. Alla 
utom en vårdare i studien upplevde att de kände sig osäkra eller oförberedda inför att ta 
emot en transperson. Många av de vårdare som förskrev hormonell behandling till 
transpersoner uppgav att de upplever idén om transpersoner som problematisk och hade 
svårt att förstå varför de ville genomgå hormonbehandling. För att väga upp personalens 
kunskapsbrist om transpersoners hälsa och ohälsa söktes information bland mer erfarna 
kollegor, böcker och genom att söka på Internet. Ett annat alternativ var att låta 
patienten vägleda dem och på så sätt lära sig genom framgång och misslyckanden. Sista 
alternativet personalen angav till att öka kunskapsnivån var att våga vårda 
transpersoner. 
 
De transpersoner som deltog i Poteats et al. (2013, s. 26) studie uppger sig irriterade 
över vårdpersonalens oförmåga att tilltala dem med rätt pronomen samt deras bristande 
kunskap om transpersoners hälsa och ohälsa. Vissa transpersoner uppger att de inte ens 
förväntar sig standardvård, exempelvis en undersökning, när de besöker vården, utan 
bara ber vårdaren att förnya recept. En av vårdpersonalsdeltagarna i Poteats et al. (2013, 
ss. 26-27) studie uppgav en viss irritation över patienter som söker för mycket 
information på Internet och förmedlar vad deltagaren upplevde som myter, som 
vårdtiden då gick åt till att dementera och känslan av att patienten inte tar till sig av de 
medicinska råd som ges och inte heller vill följa vårdarens anvisningar. Samtidigt 
uttrycker transpersonerna som deltog irritation över att de känner sig tvingade att själva 
söka information och lära upp vårdarna. De uppger att de känner sig som vårdarnas 
testobjekt. Transpersonerna uttrycker även frustration över att det inte finns 
vårdalternativ, att de även efter diskriminering eller möte med okunskap måste gå 
tillbaka till samma vårdinrättning eftersom det inte finns några andra alternativ för dem 
(Poteat et al. 2013, ss. 26-28). Osäkerheten och irritationen som uppstår mellan personal 
och patient tyder på okunskap, vilken hade kunnat minskas om HBTQ-grupperna varit 
mer synliga inom vårdutbildningar.  
 

Inom vårdutbildningar 
En lesbisk sjuksköterska (Giddings & Smith 2001, s. 16) berättar om tiden då hon gick 
sin utbildning och då reflekterade över att det enda som nämndes om homosexuella var 
när det handlade om homosexuella män, homosexuella kvinnor nämndes inte under hela 
utbildningens gång. Andra deltagare i samma studie vittnar om att studielitteraturen 
knappt vidrörde sexualitet, än mindre homosexualitet.  
 
Andra studier visar att vårdutbildningar saknar tillfredsställande utbildning om homo- 
bi- och transsexuella (HBT). Röndahl (2011, ss. 346-348) redovisar ett resultat av 
diskussioner med HBT-studenter både inom sjuksköterskeutbildning samt 
läkarutbildning där slutsatsen är att utbildningarna i stort är heteronormativa. Dessa 
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studenter tycker inte bara att utbildningen tar upp för lite om ämnet HBT, utan även att 
de studenter som är HBT i en utbildning känner sig exkluderade genom hela 
utbildningen (Röndahl 2011, ss. 346-348). Vidare visar Röndahls (2011, ss. 346-348) 
resultat att många utbildningar i Sverige arbetar med problembaserat lärande, men att 
patientfallen enbart berör den ”normala” patienten och familjesituationen men att HBT-
situationer inte lyfts. Detta är också något som bidrar till att HBT-studenter inom 
utbildningen inte kan relatera till problemet vilket i sin tur bidrar till känslan av att vara 
exkluderad som person men också som patientgrupp (Röndahl 2011, ss. 346-348).  
 
Rent kvantitativt visar en studie gjord i USA och Kanada att deras medicin- och 
vårdutbildningar totalt innehåller HBT-relaterat material på fem timmar (Obedin-
Maliver, Goldsmith, Stewart, White, Tran, Brenman & Lunn 2011, ss. 973-975). Av de 
132 skolorna som deltog i studien rapporterar fem skolor att deras totala innehåll 
(teoretisk och klinisk) av ämnet är noll timmar, medan 44 andra skolor rapporterar noll 
kliniska timmar liksom att ytterligare nio andra skolor rapporterar noll teoretiska timmar 
(Obedin-Maliver et al. 2011, s. 973-974). Vid frågor om hur bra HBT-relaterade ämnen 
täcks och tas upp svarade 34 studierektorer att deras utbildning gör det mycket dåligt 
eller dåligt, samt 58 studierektorer att deras innehåll är tillräcklig (Obedin-Maliver et al. 
2011, s. 974). 103 skolor erbjuder inte HBT-fokuserad klinisk miljö medan sju 
utbildningar inte kräver denna möjlighet. Näst intill alla skolor (128 stycken) lär 
studenterna att fråga patienterna om vilket kön de har samlag med vid förfrågan om 
sexuell bakgrund (Obedin-Meliver et al. 2011, s. 973), men att denna kunskap går 
förlorad då skolorna inte lär ut hur de ska gå vidare med samtalet på ett meningsfullt 
sätt (Obedin-Meliver et al. s 976).  
 
Både resultat och diskussion visar på att okunskapen hos vårdpersonal som möter 
transpersoner (och hela HBTQ-grupper) härstammar från bristande undervisning inom 
ämnet i vårdutbildningar. Som nämnts tidigare ska vårdpersonal bejaka patienters 
livsvärld för att kunna vårda dessa på bästa sätt. För att försöka förstå en transpersons 
livsvärld krävs att möjlighet till detta ges. Bästa stället för detta är i utbildning där 
studenterna från början (förhoppningsvis) är öppna för kunskaps-områdena inom 
utbildningen, men om inte kan bra diskussioner uppstå som ändå leder till bättre 
förståelse för HBTQ-grupperna. I och med att ämnet om transpersoner (och hela 
HBTQ-grupper) tas upp som en naturlig del av utbildningen undervisas det som något 
självklart även inom vården. Samtidigt kan de studenter som är HBTQ känna sig mer 
säkra och accepterade i såväl skola som arbetsplats. Ett sätt att tillgodose behovet i 
vårdutbildningar skulle kunna vara att bjuda in en transperson som får berätta om sin 
resa och sina upplevelser, främst av och inom vården. Alternativt kan en temavecka 
hållas under något tillfälle på året för att uppmärksamma HBTQ-gruppen – varför inte i 
samband med Pride-festivalen? 
 

Religion 
I en svensk studie (Röndahl 2009, s. 149) där homosexuella personer berättar om mötet 
med vårdpersonal berättar deltagarna om att de upplever det besvärligare att vårdas av 
religiös vårdpersonal, särskilt de med annan bakgrund än svensk. De upplevs 
besvärligare på grund av att de utstrålar och ibland även uttrycker att de inte kan 
acceptera de homosexuellas livsstil.  
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Chapman, Watkins, Zappia, Nicol och Shields (2011, s. 940) rapporterar att stora 
skillnader bland religiösa och icke-religiösa grupper finns angående 
homosexualitetsbejakande praktik. Mer positiva attityder sågs hos personer utan religiös 
tro och hos de som röstar mindre konservativt. Liknande resultat står att finna i Nicol, 
Chapman, Watkins, Young och Shields (2013, s. 3399) studie, där starkt religiösa 
personer och ”icke-vita” personer visade mindre tolerans för homosexualitetsbejakande 
praktik.   
 
Detta bekräftar fynd i föreliggande uppsats. Huruvida religiös tro borde eller inte borde 
integreras med vilket sätt utbildningar lär studenter att vårda kan diskuteras. Om 
religion hindrar personal från att vårda på bästa tänkbara sätt, skulle religion i så fall 
liksom förförståelsen vara något personer i sin yrkesroll bör kliva ifrån? Eller utgör en 
persons religion och kultur för stor del av personligheten för att de synpunkter som 
grundas inom dessa orienteringar ska kunna förbises? Om de kan förbises vill vi att alla 
ska förbise sin religion och kultur eller bara de som inte kommer från Sverige och inte 
är kristna? Ska kanske all religion förbises och behålla de västerländska värderingarna 
då endast de icke troende västerlänningarna är de som visat sig vara tillräckligt öppet 
sinnade för att handskas med HBTQ-patienter utan att utsätta dem för diskriminering 
och orättvisor?  
 

Diskrimineringsparadoxen 
Ovan har diskuterats vikten av att utöka kunskapen om HBTQ- och särskilt 
transpersoners hälsofrågor och livsstil, men frågan om detta utmärkande behov av att 
lära sig om en specifik grupp i samhället i syfte att minska diskriminering egentligen är 
att diskriminera?  
 
Denna fråga har Beagan, Fredericks och Goldberg (2012) valt att ta upp och belysa i 
deras studie. I studien diskuterar deltagande sjuksköterskor huruvida de skulle behandla 
HBTQ-patienter annorlunda än heterosexuella patienter. Många av deltagarna svarade 
att de inte skulle särbehandla, eftersom HBTQ-patienter fortfarande är vanliga personer 
och individer och därför ska behandlas efter detta, men samtidigt svarade många å ena 
sidan att de inte ville reducera HBTQ-patienterna till endast sexuellt beteende och kön 
genom att fokusera på skillnader men å andra sidan tillkänna ge denna skillnad som 
något meningsfullt (Beagan, Fredericks & Goldberg 2012, s. 52). Vidare beskriver en 
deltagare som vill göra skillnaden hos denna grupp meningsfull, att HBTQ-patienter 
ändå inte skiljer sig nämnvärt från heterosexuella och gör därigenom skillnaden 
meningslös (Beagan et al. 2012, s. 52). För att undvika att behandla HBTQ-patienter 
annorlunda än heterosexuella ansåg samtliga deltagare gemensamt att man ska behandla 
alla patienter som unika individer. Nackdelen med detta är att om fokus läggs på de 
individuella skillnaderna bidrar det till förminskning av de sociala skillnaderna (Beagan 
et al. 2012, s. 53). 
 
Paradoxen att undvikande av diskriminering kan leda till diskriminering kan komma att 
bli nästa hinder i vården (efter att accepterandet av att fler sexuella identiteter än endast 
heterosexualitet finns) och därför är det viktigt att ta upp även denna fråga i utbildning 
av vårdpersonal. I all välmening kan frustration uppstå hos vårdpersonal vilket i sin tur 
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drabbar patienter när de upplever att personalen är ovanligt medvetna om patienternas 
situation och sexuella identitet. Detta gör att personalens ansträngningar, i jämförelse 
med den medvetenhet de har vid vård av heterosexuella, blir för mycket och kan av 
HBTQ-personer upplevas stötande och utpekande då fokus riktas mot dem men inte mot 
de heterosexuella grupperna, vilket utgör en ny typ av diskrimineringsfrågor. Genom att 
försöka skapa kontakt och en bra vårdrelation skapas möjligheten för patienter, vilka de 
än är, att öppna sig och dela med sig av sig själva till vårdpersonal, vilka i sin tur får en 
bra utgångspunkt till att lägga ifrån sig sin förförståelse och kunna ta emot patienten 
som den unika individ i ett stort sammanhang hen är, något som även bekräftas av 
Beagan et al. (2012, s. 54). 
 
 
SLUTSATS 
Resultatet tyder på bristande kunskap hos vårdpersonal, vilket är en betydelsefull faktor 
till att vården blir heteronormativ och på så vis diskriminerande. Studieresultatet är 
nyttigt för vårdpersonal att läsa och ta till sig för att reflektera över hur just deras 
arbetsplats bemöter transpersoner och därefter kunna skapa en mer inkluderande miljö 
där heterosexism inte längre är normen. Då blir vården inte längre något som 
transpersoner skjuter på, utan de kan få den vård de är i behov av, och vi är ett litet steg 
närmre ett hälsosammare samhälle. 
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
För att vården för transpersoner ska förbättras borde nedanstående kliniska 
implikationer tas tillvara av vårdpersonal. Även mer forskning kring transpersoners 
upplevelser av vården bör bedrivas för att på sikt kunna förbättra vården ytterligare.  
 

 Vårdmiljön ska vara inkluderande, tänk på språk, tilltal och fördomar  
 Vårdpersonal ska ha ett öppet förhållningssätt och våga prata om 

patientens sexuella identitet om denne har behov av det 
 Ge jämställd vård vad gäller bemötande och undersökning/behandling 

och fokusera på varför patienten söker vård 
 Öka medvetenhet kring transpersoner som patientgrupp genom 

utbildning av vårdpersonal- och studenter. Använd om möjligt 
transpersoner som informationskällor  

 Var uppmärksam på att patienternas sexuella identitet inte behöver 
dokumenteras i journalen, om det inte är en del av varför de söker vård. 
Dokumentation av heterosexuellas könsidentitet förekommer inte. 

 Vården för transpersoner bör vara mer tillgänglig, i framtiden borde 
specialiserade kliniker kunna öppnas  

 
Bild 3, Kliniska implikationer 
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MER FORSKNING BEHÖVS 
Trots likheterna mellan transpersoner och HBQ-personer behövs mer forskning kring 
transpersoners upplevelser av vården. Även mer forskning kring transpersoners 
upplevelser av vården bör bedrivas för att på sikt kunna förbättra vården ytterligare. 
Eliason et al. (2010, s 209, 212) har gjort en studie som fokuserar på att ta reda på hur 
ofta studier om LBGT-personer publiceras. Studien är gjord mellan 2005-2009 och 
inkluderar endast de tio vanligaste vårdtidskrifterna i databasen Cinahl. Endast peer-
reviewed artiklar inkluderades i studien. Artikelsökningen resulterade i nästan 5000 
artiklar, varav åtta artiklar rörde LGBT-personer och 19 stycken artiklar nämnde LGBT-
personer men, fokus var inte på gruppen. Sex av de åtta artiklarna som fokuserade på 
LGBT-personer kom från tidskriften Journal of Advanced Nursing. Sju av de topp tio 
vanligaste vårdtidskrifterna hade ingen artikel som fokuserade på LGBT-personer och 
fem av tio nämnde inte LGBT-personer alls i sina artiklar inom detta femårsintervall. 
Endast en av dessa nästan 5000 artiklar omtalade transpersoner. 
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tidigare sökning 

1 

Cinahl Transgender + 
Healthcare 
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tidigare sökning 

2 

Cinahl Stigma + 
transgender 

57 3 1 
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Kosenko, K., 
PhD, Rintamaki, 
L., PhD, Raney, 
S., BA & 
Maness, K., BA 
2013 
Transgender 
Patient 
Perceptions of 
Stigma in Health 
Care Contexts 
Medical Care 

Kvalitativ, 
kvantitativ 

Att förstå 
transsexuella 
patienters 
upplevelser i 
vårdsammanhang 
med fokus på de 
negativa 
upplevelserna 

Webbaserat 
frågeformulär 
Självidentifierat 
transsexuell 
18-74 år 
152 svarande 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
Kategorier, 
subkategorier 

143 deltagare har 
varit med om >1 
negativ 
upplevelse 
- könsokänslighet 
- öppet uttryck 
för obekväm-
lighet 
- nekad vård 
- sämre 
vårdkvalitet 
- verbal 
misshandel 
- tvångsvård 
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Teoretiska 
utgångs-
punkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Rounds, K. E., 
McGrath B. B. & 
Walsh, E. 
2013 
Perspectives on 
provider 
behaviours: a 
qualitative study 
of sexual and 
gender minorities 
egarding quality 
of care 
Contemporary 
Nurse 

Kvalitativ Att sammanfatta 
LGBTQ-
patienters 
upplevelse av 
vårdpersonals 
beteende i 
förhållande till 
kvalité av vården 

Fokusgrupps-
intervjuer 
11 deltagare 
Öppet 
självidentifierat 
LGBTQ 
Kontakt med 
öppenvården 
senaste 5 åren 
>18 år 
Innehållsanalys 
Inspelning, 
transkribering, 
teman 
Kroppspråks-
tolkning 

Bättre beteende 
hos den 
vårdpersonal som 
visste vad det 
innebär att vara 
LGBTQ samt 
förstår vilken 
känslig sits det 
ger i vården 
Upplevelser av 
svårigheter att få 
god vård 
Klarspråk gynnar 
positiv upplevelse  
Råd till 
vårdpersonal 

Xavier, J., 
Bradford, J., 
Hendricks, M., 
Safford, L., 
McKee, R., 
Martin, E. & 
Honnold, J. A. 
2013 
Transgender 
health care access 
in Virginia: A 
qualitative study 
International 
Journal of 
Transgenderism 

Kvalitativ Att identifiera 
faktorer som 
associeras med 
ökad risk för att 
drabbas av HIV 
och de sociala 
ramarna för hälsa 
bland 
transsexuella 
personer i 
Virginia 

Fokusgrupps-
intervjuer med 
specifika 
frågeområden 
Självidentifierat 
transsexuell  
>18 år 
Boende i Virginia 
37 deltagare 
Inspelning, 
transkribering 

Diskriminering 
inom vården är 
vanligt 
Vårdpersonal 
fokuserar på 
patientens 
sexuella identitet 
istället för vad 
denne söker vård 
för 
Upplever att 
vårdpersonal inte 
har kunskap i 
vård av denna 
grupp 
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