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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Transpersoner och icke-binära är en stigmatiserad grupp i samhället. Många 

lever i en känsla av utanförskap och denna grupp är enligt statistik överrepresenterad 

inom psykisk ohälsa. Det finns kunskapsbrist om hur sjuksköterskan som tillhandahåller 

vård i dessa situationer på hur ett korrekt sätt kan bemöta transpersoner och icke-binära 

inom hälso-och sjukvård. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva transpersoners och icke-binäras 

erfarenheter och upplevelser av hälso-och sjukvården. 

Metod: Detta är en litteraturstudie med beskrivande design. Studiens databassökning 

identifierade tio kvalitativa artiklar som överensstämde med studiens syfte och 

inklusionskriterier. Resultatet som analyserades presenterades i två huvudteman och sju 

underteman.  

Huvudresultat: Resultatet visade att majoriteten av transpersoner och icke-binära 

någon gång känt sig kränkta inom hälso- och sjukvården. Personer som identifierade sig 

som icke-binär kände ofta att de var tvungna att passa in i en mall som de ej var 

bekväma med. Resultatet visade att språket som användes av hälso- och 

sjukvårdspersonal var viktigt i mötet med transpersoner och icke-binära. Genom att 

använda korrekt språk och pronomen i mötet gav det en känsla av acceptans.  

Slutsats: På grund av den okunskap som fanns kunde sjuksköterskor ha svårigheter att 

veta hur de skulle bemöta transpersoner och icke-binära. Det framgick att brist på 

kunskap oavsiktligt kunde påverkade mötet negativt för personer med 

könsöverskridande identitet. Därför bör utbildning om denna urvalsgrupp vara mer 

tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Abstract 

 

Background: Transgender and non-binary people are a stigmatized group within the 

society. Members of this group often experience a deep sense of exclusion, and are 

statistically over-representeded in mental healthcare. However, there is a lack of 

knowledge about how nurses providing care in these situations should appropriately 

behave and interact in meetings with transgender and non-binary people in healthcare.  

Aim: The purpose of this study was to describe the lived experiences of transgender and 

non-binary people in meetings with healthcare providers. 

Method: The study is based on a literature review with a descriptive design. Literature 

searches identified ten qualitative studies that met the study’s inclusion criteria. 

Findings from an analysis of the relevant literature are grouped into two overarching 

themes and seven further sub-themes. 

Main results: The findings of this study showed that the majority of transgender and 

non-binary people have experienced, on at least one occasion, being met with ignorance 

in healthcare situations. Those self-identifying as non-binary often reported feeling as 

though they are required to fit into categories they are uncomfortable with. Evidence 

also suggests that the kind of language used by healthcare providers played an important 

determining role in how meetings were experienced by transgender and non-binary 

people. Use of appropriate pronouns and terminology by staff appears to help make feel 

more accepted. 

Conclusion: Due to the widespread lack of knowledge, healthcare providers often 

found it difficult to know how to behave and interact in meetings with transgender and 

non-binary people. Problems rooted in the lack of understanding  contributed to 

negatively affect people’s experience with the healthcare system. Therefore education 

about transgender and non-binary people should be more available for healthcare-

providers  

 

 

 

Keywords: Discrimination, Experience, Healthcare meeting, Non-binary, Transgender 

persons  
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1. Bakgrund 
Det har länge saknats information och förståelse för hur en individ kunde identifiera sig 

som något annat än heterosexuell. Förr ansågs det vara förbjudet att identifiera sig som 

något annat än sitt juridiska kön och dessa individer kunde förr bli utsatta för slavarbete 

och fängelse (Malmqvist, Hanner, & Lundberg 2017). Den aktuella och nuvarande 

forskning vill belysa för samhället om homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

queer (HBTQ) samt hur deras personliga liv och verklighet utspelar sig (ibid). 

Transpersoner och icke-binära är en marginaliserad grupp i samhället. Det finns fler 

som vågar vara öppen med sin normavvikande könsidentitet, vilket bidrar till en ökad 

kunskap om vad detta innebär. Trots detta kvarstår diskriminering (Twist & De Graaf 

2019). Transperson är ett paraplybegrepp som tolkas olika av olika individer och där 

det finns utrymme för egna identitetsuttryck. En person som är transperson kan känna 

sig juridiskt född i fel kön och att sitt könsuttryck inte överensstämmer med det 

biologiska könet (Siverskog 2013). Icke Binär - är ett begrepp som används för personer 

som inte identifierar sig som något av de två kön, en man eller kvinna. De som 

identifierar sig som både och kan också kallas “icke-binär”. Det är även ett ord som 

benämns när någon inte vill uttrycka sin könsidentifiering (RFSL Ungdom 2019). 

 

Vesterlund (2013) beskriver ett normsystem i samhället som benämns heteronormativt. 

Systemet utgår ifrån att människan är heterosexuell med antingen ett manligt eller 

kvinnligt kön som känner attraktion till varandra. Personer med en normbrytande 

könsidentitet kan ha en känsla av osynlighet, att hen inte passar in i samhället (ibid). 

Heteronormen är en norm som utgår ifrån att personer är heterosexuella och cisnormen 

att en identifierar sig som det biologiska kön en är född med, manligt eller kvinnligt. De 

som identifierar sig inom cis- och heteronormen benämns som cispersoner (RFSL 

ungdom 2019). Samhället förväntar sig att personer befinner sig och är en del av hetero- 

och cisnormen. För att inte bli kategoriserade väljer många normbrytande personer att 

komma ut med sin identitet (RFSU 2018). Könsidentitet kan upplevas olika för alla 

individer, somliga menar att vara icke-binär är en resa att hitta sin tillhörighet inom 

transsexualiteten och andra att icke-binär är något de kommer vara för resten av sina liv 

(Twist & De Graaf 2019).  
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1.1 Introduktion 
I studien Internalized transphobia: Exploring perceptions of social messages in 

transgender and gender-nonconforming adults av Rood et al. (2019) förklaras det att 

samhället är byggt och accepterande mot det heteronormativa. Studien beskriver hur 

transpersoner upplever negativa attityder i samhället. Deltagare i studien beskriver hur 

deras könsidentitet inte tas på allvar. De upplever att det saknas förståelse om 

transpersoner och icke-binära, att de ofta framställs utifrån fördomar. Transpersoner i 

studien som lever öppet förklarar att de ofta skäms och samhällets ständiga 

påtryckningar hur hen ska bete sig gör det mer skamfyllt och svårt att bryta mot normen 

(Rood et al. 2019). Fördomar och diskriminering av transpersoner kan leda till 

minoritetsstress och upplevelser av ett utanförskap i samhället. Minoritetsstress är en 

stress som uppstår på grund av stigmatisering. Att bli bemött på ett negativt sätt och att 

ta emot kränkande kommentarer kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande (Wurm 

& hanner 2017).  

 

Fler transpersoner och icke-binära väljer att komma ut med sin könsidentitet, därför 

behövs kunskap från personal inom hälso-och sjukvård att kunna bemöta detta på bästa 

möjliga sätt. Flera sjuksköterskor anser sig sakna kompetens om transspecifika 

hälsoproblem samt hur en bemöter dessa individer. Många ville veta mer för att hjälpa 

transpersoner och icke-binära att uppnå hälsa och samtidigt minska stigmatiseringen 

(Manzer, O’Sullivan & Doucet 2018; Beagan et al. 2013). Cruz (2014) skriver att 

stigmatisering av transpersoner även finns i hälso- och sjukvården. Enligt svenska 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska all vård bedrivas med lika villkor för alla 

människor. Hälso- och sjukvård innefattar instanser som primärvård, akutvård, 

landsting och kommunalvård samt enskilda vårdgivare. Cruz (2014) kommer fram till 

att personer med könsöverskridande identitet inte söker hjälp inom primärvården och att 

kunskap om begreppet “transperson” saknades. För att öka hälsostatusen hos 

transpersoner och icke-binära menar Cruz (2014) att stigmatiseringen måste bekämpas. 

1.1.2 Sjuksköterskans roll och bemötande 

Det ingår i sjuksköterskans profession att kunna möta människor, ge lika behandling 

och god kvalité på vård till alla. Enligt svensk lag är det förbjudet att diskriminera på 

grund av bland annat sexuell läggning och könstillhörighet 

(Diskrimineringsombudsmannen [DO] 2012). Inom hälso-och sjukvård ska vem som 

helst kunna känna sig trygg med att söka vård, utan rädsla för att bli diskriminerad, 
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kränkt eller orättvist behandlad. En sjuksköterska ska se och behandla hela människan 

och inte enbart eventuella fysiska åkommor (Svensk sjuksköterskeförening 2012). 

Patienter som tar kontakt med vården kan ha en känsla av sårbarhet. För att denna 

känsla inte ska fortgå så är sjuksköterskans roll att skydda dem genom att identifiera 

hälsorisker och åtgärda dessa så att ett ohälsosamt tillstånd inte uppstår. Genom att 

sjuksköterskan snabbt iakttar patientens hälsobehov samt hanterar deras sårbarhet, kan 

det öka patientens återhämtningsprocess (Choi, Cheung, & Pang 2014). I en 

sjuksköterskeutbildning ges undervisning att omvårdnad ska ske utifrån en holistisk och 

humanistisk människosyn och att personcentrerad vård är vägen dit. Våra personliga 

värderingar ska ej stå i vägen för att ge en rättvis behandling och alla människor ska 

känna att hälso- och sjukvården är en trygg plats (Svensk Sjuksköterskeförening 2019). 

  

I rapporten: Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete (Socialstyrelsen 

2015) beskrivs betydelsen av att bemöta transpersoner utifrån bekräftande av hens 

könsidentitet och att vid osäkerhet fråga om tilltalsnamn och pronomen oavsett vad som 

står i folkbokföringen. Detta gäller även vid journalföring (Socialstyrelsen 2015). 

Könsdysfori innebär en känsla att ens kropp inte överensstämmer med sin könsidentitet 

vilket kan skapa en oklar bild kring vad hen identifierar sig som. I Sverige finns tillgång 

till utredningsteam och specifik transvård. Där arbetar vårdpersonal med kompetens 

inom området och hur man möter personer med normavvikande könsidentitet. 

Könsutredningsteam har kompetens att genomföra identitets- och könsdysfori 

utredningar (RFSL ungdom 2019).  

 

Manzer, O’Sullivan och Doucet (2018) har undersökt sjuksköterskors upplevelser att 

bemöta och vårda HBTQ-personer. Endast ett fåtal sjuksköterskor mindes att HBTQ-

utbildningar som de deltagit i även involverade transpersoner och icke-binära. De flesta 

beskrev att fokuset låg på homosexuella och bisexuella. De som kände att de saknade 

vetskap om transpersoner och icke-binära berättade att de själva sökte upp information 

vid oklarheter. Sjuksköterskans benägenhet att fråga patienterna om exempelvis deras 

identitet varierade, vissa fann det enklare att vara ärlig med sin okunskap medan andra 

skämdes (ibid). För att en sjuksköterska ska kunna ge ett gott bemötande är 

erfarenhetsbaserad kunskap viktigt att tillämpa inom vården där lärdom genom 

erfarenheter uppnås. Evidensbaserad vård ska även tillämpas som inkluderar kliniska 

riktlinjer genom vetenskapliga beredskap genom att vara öppen för nya arbetssätt och 



 

 8 

ny kunskap. Det är sjuksköterskans skyldighet att agera professionellt med hjälp av sina 

erfarenheter och förhålla sig till en vetenskaplig grund. Det är viktigt att ha ett bra 

samspel med resten av personalen för att öka allas medvetenhet och dela 

kunskapsutbyten (Nilsson Kajermo, Johansson & Wallin 2014). 

 

1.1.3 Transpersoner och icke-binäras ohälsa 

Enligt rapporten Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner: en rapport 

om hälsoläget bland transpersoner i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2015) lever många 

transpersoner med psykisk ohälsa, självmordstankar och andra negativa hälsovanor. 

Rapporten presenterade att många som identifierar sig som transperson eller icke-binär 

använder droger, har ett problematiskt förhållande till mat eller känner sig begränsade 

att göra det dem vill. Över en tredjedel av deltagarna i studien nämnde att de under det 

senaste året haft allvarliga självmordstankar och en tredjedel av dessa uppger att dem 

även agerat efter dessa tankar. Hälften av personerna hade nedsatt arbetsförmåga 

relaterat till psykisk ohälsa. I samma rapport framgår att många upplever kränkningar, 

diskriminering och lågt självförtroende (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

Enligt en studie av Aparicio García, Díaz Ramiro, Rubio Valdehita, López Núñez och 

García Nieto (2018) är icke-binära och transpersoner mer utsatta för våld och 

kränkningar i samhället jämfört med personer som identifierar sig som cispersoner. 

Forskningen visade även att de hade tendens att få mindre stöd från anhöriga och 

isolerade sig lättare. De framkom även att två av tio någon gång försökt ta sitt liv enbart 

på grund av transfobiska påhopp. Kattari, Walls, Whitfield och Langenderfer-Magruder 

(2015) presenterade en forskning som visade att transpersoner är den mest utsatta grupp 

inom hälso- och sjukvård. Resultatet indikerar på att utbildning krävs för att skapa 

integration och en mer respektfull vård. 

1.1.4 Diskriminering inom vården 

I rapporten En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet eller könsuttryck (Regeringskansliet 2016) framkom det att transpersoner 

är en utsatt grupp för kränkningar inom vården. De söker även mindre vård generellt än 

andra grupper. Enligt DO (2012) krävs det att vårdavdelningar HBTQ-certifieras för att 

minska känslan av utanförskap. Detta innebär att genom utbildningar och seminarium 

ge information om HBTQ-frågor och att stärka vårdpersonalens arbetssätt om lika värde 

https://www.tandfonline.com/author/Kattari%2C+Shanna+K
https://www.tandfonline.com/author/Walls%2C+N+Eugene
https://www.tandfonline.com/author/Whitfield%2C+Darren+L
https://www.tandfonline.com/author/Langenderfer-Magruder%2C+Lisa
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för alla. Det leder till ökad kompetens hos vårdpersonal och framförallt för att skydda 

minoriteter mot kränkningar och diskriminering. 

 

Diskriminering av transpersoner inom vården sker ofta på grund av okunskap och 

oerfaren vårdpersonal. Om vårdpersonal saknar uppfattning om vad det innebär att 

identifiera sig som transperson eller icke-binär kan det skapa osäkerhet och förutfattade 

meningar som påverkar mötet redan innan det ägt rum. Vissa sjuksköterskor ställer 

frågor till transpersoner och personer med könsdysfori om vilken pronomen eller 

tilltalsnamn de föredrar för att få en tydligare bild. Det framkom att vissa objektifierar 

på grund av fördomar och saknad förståelse över att personer kan tvivla på sin 

könsidentitet (Carabez, Eliason & Martinson 2016). För att kunna ge kvalitetssäker vård 

och undvika diskriminering bör sjuksköterskan ha en vilja att utveckla sitt kunnande 

inom området samt kunna identifiera sitt eget normtänkande och vara kritisk mot det. 

Genom att visa osäkerhet kring patienten redan vid första mötet kan det göra att 

personen börjar tvivla på vården (Beagan et al. 2013). 

1.1.5 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori handlar om att kunna ge bästa möjliga vård. För att 

kunna göra detta behövs en “människa till människa” relation mellan sjuksköterska och 

patient. I första mötet med patienten är det viktigt att sjuksköterskan respekterar 

personens integritet och visar empati. Detta samspel skapar sedan en sympatisk relation 

mellan båda parter. Kommunikationen har en stor betydelse vid ett patientmöte för att 

fånga upp ohälsa samt att patienten inte känner sig ensam. Travelbee anser att varje 

människa är unik med egna individuella problem (Pokhorny 2018). En persons hälsa 

och ohälsa ska inte avspegla sig av andra individers behov, utan det personen 

genomlider är personligt och unikt. Teorin är tillämpbar i många olika vårdinrättningar 

då strävan att se individen alltid är i centrum (Kirkevold 2000). 

 

Författarna har valt teorin då den belyser människan bakom symtom och diagnoser. För 

att kunna möta alla människor som individer bör vi kunna se bortom sexuell orientering 

och könstillhörighet. Travelbee pratar om att se bortom traditionella roller och 

författarna till denna studie vill tillämpa denna teori för att även se bortom traditionella 

könsroller och normer. 
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1.2 Problemformulering 

Icke-binära och transpersoner är en minoritet och stigmatiserad grupp i samhället. Det 

saknas kunskap bland vårdpersonal om hur de bör bemöta denna grupp i 

vårdsammanhang. Transpersoner och icke-binära är mer utsatta, inte bara för 

kränkningar och diskriminering utan även psykisk ohälsa och utebliven vård.  

 

I Sverige finns transspecifik vård där vårdpersonal med kännedom om personer med 

normavvikande könsidentitet arbetar. Inom den allmänna vården saknas kompetens 

angående transpersoner och icke-binära och hur en bemöter dem på korrekt sätt. Hälso- 

och sjukvården behöver vara en plats där alla har möjlighet att få vara som de är, utan 

rädsla för kränkningar. Denna studie syftar till att öka förståelsen för allmänna 

sjuksköterskor kring hur icke-binära och transpersoner upplever bemötande inom hälso- 

och sjukvården. Hur språket, exempelvis pronomen och tilltalsnamn kan påverka mötet. 

Studien avser att öka medvetenheten hos vårdpersonal om hur bemötande kan leda till 

en mer trygg atmosfär och lika vård för alla. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva transpersoner och icke-binäras 

erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvården. 

Frågeställning: 

1. Vad har icke-binära och transpersoners för erfarenheter och upplevelser inom 

hälso- och sjukvården? 

2. Kan språket ha betydelse i mötet med transpersoner och icke-binära? 

 

2. Metod  
 

2.1 Design 
Detta examensarbete är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 
De databaser som använts vid artikelsökningar var Medline via Pubmed, CINAHL och 

Psycinfo. Dessa databaser är vetenskapliga som inkluderar omvårdnadsforskning (Polit 

& Beck 2017). För att hitta relevanta artiklarna som uppfyller det aktuella syftet och 

frågeställning har följande sökord använts: Transgender persons, health services for 

transgender persons, transgender, experience, nurses, health, life experience, hospital, 

interview, patient, episode of care, patient experience, attitudes, non-binary, healthcare 



 

 11 

och gender identity. Sökorden har kombinerats tillsammans med  “word in subject 

heading”, “word in major subject heading”, “MeSH”, “MeSH major topic”, “ Cinahl 

subject heading”, “all text” och “title/abstract”. De booleska söktermerna “AND” och 

“OR” har använts i samtliga databaser för att få en mer ingående sökning samt 

sökningar med flera resultat (Polit & Beck 2017). “Non-binary” i “fritext” samt 

“titel/abstract” har använts då det ej har funnits som en mesh eller major topic på någon 

av databaserna. Sedan har olika sökordskombinationer utförts för att precisera 

sökningen till under 200 artiklar. Begränsningar som använts var att artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska och max 10 år gamla. Artiklarna via Pubmed skulle finnas till 

förfogande via Högskolan i Gävle och motsvarande till detta användes full text och peer 

review i CINAHL och peer review i Psycinfo för att få tillgängliga artiklar. 

Tillvägagångssättet av sökstrategin presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Sökstrategi 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

 

Antal 

artiklar 

 

Efter kvalitets- och 

relevansgranskning 

Medline 

via 

Pubmed 

10 år, engelska,  

2019-10-31 

“Transgender Persons” [MeSH] AND 

“experience” (free text) OR “non-binary” 

(free text) AND “healthcare” (free text) OR 

“health services for transgender persons” 

[MeSH]  

171 8 

 

1 

Medline 

via 

Pubmed 

10 år, engelska. 

2019-10-30 

“Episode of care” [MeSH] AND “non 

binary” (title/abstract) OR “transgender” 

(title/abstract) AND “patient experience” 

(free text) 

138 18 2 

Medline 

via 

Pubmed 

10 år, engelska. 

2019-10-30 

“Transgender person” [MeSH] AND 

“hospital”  (free text) AND “gender 

identity” [Mesh] AND “nurses” [MeSH] OR 

“non binary” (free text) 

109 5 1 

CINAHL 2009-2019, full text, 

peer reviewed, 

engelska,       2019-

10-30 

“Transgender persons” (Cinahl subject 

heading major concept) AND “experience” 

(free text) AND “healthcare” (free text) 

123 15 2 

CINAHL 2009-2019, full text, 

engelska, peer 

reviewed. 2019-10-

30 

“Transgender persons” (word in major 

subject heading) AND “attitudes” (word in 

subject heading) AND “health” (word in 

subject heading) 

54 9 1 
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CINAHL 2009-2019 full text, 

engelska, peer 

reviewed. 2019-10-

30 

“Transgender persons” (word in major 

subject heading) AND “ interview” (all text) 

AND patient (word in subject heading) 

37 4 1 

CINAHL 

2009-2019, full text, 

engelska, peer 

reviewed. 

 2019-10-30 

“Life experience” (Cinahl subject heading) 

AND “transgender persons” (Cinahl subject 

heading) 

37 4 1 

CINAHL 

2009-2019, full text, 

engelska, peer 

reviewed. 

2019-10-30 

“Transgender persons” (word in major 

subject) AND “healthcare” (word in subject 

heading) 

62 5 1 

Psycinfo  10 år engelska, 

peer reviewed. 

2019-10-30 

“Transgender” (word in major subject 

heading) AND “experience” (free text) 

AND “hospital” (free text) 

55 3 0 

   Total: 

786 

Totalt: 71 Totalt:                       

10 

 

 

2.3 Urvalskriterier:  
När ett urval av artiklar genomförs krävs det enligt Polit och Beck (2017) att de 

explicita orden inklusions- och exklusionskriterier är framtagna och väl beskrivna för att 

artiklarna ska innehålla det forskaren vill undersöka. 

 

Inklusionskriterier: Författarna inkluderade kvalitativa artiklar som innehöll egna 

erfarenheter från transpersoner, icke-binär eller kombinerat inom hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvården innefattar i denna litteraturstudie mötet med olika 

yrkeskategorier, språkliga barriärer samt känslor kring sitt vårdsökande. Studien 

inkluderade även artiklar från hela världen, alla åldersgrupper och olika 

vårdavdelningar. Artiklarna skulle handla om icke-transspecifik vård. Det vill säga vård 

som inte fokuserade på könskorrigering då författarna ville undersöka upplevelsen av 

bemötande från vårdpersonal utanför transvården. Exklusionskriterier: Författarna 

exkluderade kvantitativa artiklar samt litteraturstudier då undersökningen skulle handla 

om egna erfarenheter hos deltagare i studien. Artiklar som var mer än 10 år gamla eller 

artiklar som inte hade en IMRaD uppbyggnad (introduction, method, results and 

discussion) exkluderades. Artiklar som inte handlade om hälso- och sjukvården eller 

som var ur vårdpersonalens perspektiv exkluderades. 
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2.4 Urvalsprocess 
Utifrån urvalet av sökord hittades totalt 786 artiklar inom databaserna Medline via 

Pubmed, CINAHL och PsycInfo. Utifrån sökresultaten lästes titel och abstrakt och 

uteslöt de som inte svarade på det valda syftet eller inklusionskriterierna, kvar blev då 

71 artiklar. 10 artiklar exkluderades då de ej gick att öppna i full text, då återstod 61 

artiklar. I nästa steg exkluderades 16 artiklar som var dubbletter och tre artiklar som var 

litteraturstudier. Det som blev kvar efter denna process var 42 artiklar där 16 

kvantitativa exkluderas. 26 kvalitativa artiklar återstod. Efter relevansgranskning 

exkluderades 10 artiklar då resultatet inte matchade litteraturstudiens valda syfte eller 

uppfyllde inklusionskriterierna. Granskning med kvalitetsgranskningsmallen resulterade 

i att sex artiklar exkluderades då de inte handlade om erfarenheter inom vården. Vissa 

artiklar hade inget tydligt resultat beskrivet eller att metodavsnittet saknade information. 

Efter relevans- och kvalitetsgranskning återstod 10 artiklar som inkluderades i studiens 

resultat. Utfall av artiklarna presenteras i ett flödesschema (se figur 1). 

 

Figur 1. Flödesschema 

 

2.5 Dataanalys: 
Författarna använde sig av Evans (2002) dataanalysmetod när granskning av de samlade 

artiklarna genomfördes. Denna metod innehöll fyra steg; 1. Samla ihop resultat som var 

relevant för studiens syfte, 2. Identifiera de viktigaste resultaten från varje studie, 3. 

Bestämma hur dessa fynd relaterade till varandra 4. Sammanfatta ett gemensamt resultat 

som svarade på författarnas valda syfte. De 10 artiklar som valdes ut skrevs ut i 

pappersformat. Artiklarnas resultat granskades enskilt och sedan tillsammans för att 
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minimera feltolkning eller att egna uppfattningar bildades som skulle kunna göra att 

resultatet blev snedvridet (Polit & Beck 2017). Tillsammans skapade författarna en 

sammanställning av artiklarna med hjälp av en resultattabell. Denna tabell innehöll 

artikelförfattare, syfte samt övergripande resultat (Se Bilaga 1, tabell 3). Det skapades 

även en metodologisk tabell där det framgick författare, titel, design/ansats, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod (Se Bilaga 2, tabell 4). 

Dessa mallar användes för att kunna analysera och få en mer överskådlig blick av varje 

artikel. Nästa steg i processen var färgkodning. Detta genomfördes på samtliga artiklar 

för att kunna bilda nyckelord. Färgkodning gick till att författarna skrev ut alla artiklar 

och strök under delar i resultatet i färger som representerade olika teman. Efter 

färgkodning sorterades artiklarna i grupper där artiklar med likheter i resultatdelen 

hamnade i samma grupp. Sedan påbörjades ytterligare en granskning där forskarna 

jämförde artiklarnas resultat igen för att säkerställa att relevant information är under rätt 

färg. Med hjälp av färgkodningen och grupperingar kunde sedan teman och underteman 

skapas för att få med det mest väsentliga. Enligt Polit och Beck (2017) är skapandet av 

teman och underteman viktigt tillvägagångssätt vid analysen av artiklar för att kunna 

fånga upp och belysa det viktiga i innehållet. 

   

2.6 Forskningsetiska överväganden: 
Författarna i denna litteraturstudie har inte fabricerat, plagierat eller förfalskat den data 

som insamlats, detta är av betydelse för att följa forskningsetiska tillvägagångssätt (Polit 

& Beck 2017). Författarna har valt att läsa de utvalda artiklarna individuellt för att bilda 

sin egen tolkning av texten utan att påverkas av varandra. Sedan jämförde författarna 

artiklarna med varandra för att kontrollera att samma tolkning gjorts av resultatet. 

Artiklarna var skrivna på annat språk än författarnas modersmål. Beslutet om att läsa 

enskilt och sedan jämföra med varandra var även till fördel då det minimerar risken att 

feltolka texten på grund av språket.  

 

Vid analysering och urval av artiklar har författarna arbetat utifrån ett objektivt och 

professionellt förhållningssätt där inga personliga åsikter och värderingar har påverkat 

vilka artiklar som skulle inkluderas respektive exkluderas (Polit & Beck 2017).   
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3. Resultat  
Efter att ha analyserat och granskat 10 vetenskapliga artiklar formades två huvudteman 

med tillhörande underteman (se figur 2). Det första temat är: “Erfarenheter av 

vårdmöten” med underteman: “Icke binäras känsla av utanförskap”, “Att bli bemött med 

okunskap”, “Normer och fördomars påverkan”,  “Rädsla för att söka vård” och “Det 

goda mötet”. Andra temat är: “Språket och kommunikationens betydelse i vårdmötet” 

med underteman: “Att uttala rätt pronomen” och “skriftligt bemötande”. Teman 

presenteras i resultatet med löpande text. Artiklarna som valts ut är från olika länder. 

Fyra artiklar är från Sverige, en från Kanada en från Colombia, en från Irland och tre 

från USA.  

 

Figur 2. Teman och underteman 

 

3.1 Erfarenheter av vårdmöten 

En gemensam faktor som genomsyrade artiklarna som granskats var att majoriteten av 

de som identifierar sig som transperson eller icke-binär hade en eller flera gånger 

upplevt kränkningar och diskriminering i samband med vårdbesök. Dessa 

diskrimineringar grundades i okunskap från vårdpersonal samt förutfattade meningar 

och negativa attityder gentemot personer som avviker från traditionella könsroller.  

3.1.1 Icke-binäras känsla av utanförskap 

Många med könsuttryck “icke-binär” kände att de inte passade in och bröt mot normer i 

alla sammanhang de sattes i (Lindroth 2016; Persson Tholin & Broström 2018). Detta 
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ledde till en känsla av att inte få höra till och att vårdpersonal delade in dem i fack de 

inte var bekväma med. Exempelvis att bli behandlad som en kvinna för att hen ser ut 

som en kvinna trots att könsidentiteten är icke-binär. Icke-binära hade en rädsla för att 

bli illa behandlad och få oönskad uppmärksamhet. Vissa icke-binära låtsades identifiera 

sig som transperson för att minska vårdpersonalens funderingar och frågor. De kände att 

deras behov inte blev tillgodosedda och att fokuset hamnade på hens könsidentitet 

istället för hälsotillståndet. De menade att vårdpersonalen inte förstod vad det innebar 

att identifiera sig som icke-binär (Lindroth 2016). Flera icke-binära hade en känsla av 

att vara osynlig vid kontakt med hälso-och sjukvården. Personalens attityd och 

arbetssätt utgick ifrån det cisnormativa, att en människas identitet var enligt det 

juridiska könet, manligt eller kvinnligt (Persson Tholin & Broström 2018). Icke-binära i 

studierna kände att de blev kategoriserade till det kön som utseende talade för. Att vara 

icke-binär blev något som vårdpersonalen avvisade som något påhittat, eller en politisk 

åsikt och inte som en identitet (Persson Tholin & Broström 2018; Lindroth 2016).   

 

Det språkliga kunde bli ett stort hinder i hälso- och sjukvården för icke-binära. Att fylla 

i ett formulär blev problematiskt då personer ej identifierade sig som något av 

alternativen som fanns att kryssa i gällande kön och sexualitet och att det sällan fanns en 

förståelse för en icke-binära önskan att bli bemött språkligt (Brienne Hagen & Paz 

Galupo 2014). 

3.1.2 Att bli bemött med okunskap    

Flera studier visade att transpersoner och icke-binära kände att vårdpersonal var osäkra 

vid bemötandet. Det gjorde att vissa tog detta problem som sitt eget ansvarsområde, att 

hen har gjort vårdpersonalen obekväm och valde då att ursäkta sig, istället för att 

ifrågasätta varför detta möte blev ett orosmoment (Pryor & Vickroy 2019; Persson 

Tholin & Broström 2018; Vermeir, Jackson & Marshall 2018). Mötet blev deltagarens 

egna ansvar och gjorde att de undervisade vårdpersonal kring sin identitet istället för att 

få hjälp med sina hälsobehov (Persson Tholin & Broström 2018; Vermeir, Jackson & 

Marshall 2017). I en studie från Sverige framgick det att transpersoner och icke-binära 

kände att de behövde förklara och försvara sin identitet i alla nya situationer de befann 

sig i. Deras upplevelse att avslöja sin könsidentitet uppmärksammades inte bara en gång 

utan flera gånger trots att möte med samma vårdpersonal ägde rum. Det hände även att 

deltagarna behövde svara på frågor angående deras kropp som inte var av betydelse för 

det hälsoproblem de sökte för (Lindroth 2016). I en studie från Kanada kände sig 
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transpersoner tvingade att delta i fysiska undersökningar, att vårdpersonal ibland bad 

om att se kroppsdelar som inte var relevanta för det bokade hälsobesöket. Ett exempel 

på detta var när en deltagare fick stå helt naken under en bäckenbottenundersökning, 

och att läkaren kände på ärren på hens könskorrigerade bröst (Vermeir, Jackson & 

Marshall 2017).  

 

Transpersoner som deltog i en kvalitativ studie från Irland kände att stödet från 

sjuksköterskor inom de psykiatriska vårdavdelningarna kunde vara avgörande för att 

våga komma ut och identifiera sig som trans inom den medicinska sektorn. Kunskap 

och utbildning inom sjuksköterskeyrket var centralt för att transpersoner skulle känna 

sig bekväma i sin könsdysfori. Detta underlättade även för transpersoner att våga bryta 

mot normer och acceptera sin identitet (McCann 2015). 

3.1.3 Normer och fördomars påverkan i vårdmötet 

Något som uppfattades som kränkande för transpersoner och icke-binära var 

förväntningarna att uppträda enligt cisnormen. I flertal studier delades erfarenheter att 

sjukvårdspersonal förväntade sig att personer alltid identifierade sig utifrån sitt juridiska 

kön. Det upplevdes även att vårdpersonal hade negativa attityder gentemot personer 

med normbrytande könsidentitet. Flera deltagare i studierna beskrev en känsla av att 

tvingas passa in i en mall. Transpersoner kände att vårdpersonalens attityd förändrades i 

den stund de fick veta hens könsidentitet, att vårdpersonalen blev osäkra. Detta gjorde 

att transpersoner kände sig generade och inte respekterade (Persson Tholin & Broström 

2018; Vermeir, Jackson & Marshall 2017; Westerbotn et al. 2017).  

 

Von Vogelsang, Milton, Ericsson och Strömberg (2016) presenterade i en svensk studie 

att transpersoner som deltog i studien ständigt tänkte på hur de klädde sig inför möten 

med personal. De kände sig tvingade att uppträda enligt stereotypen för de kön de 

identifierar sig som och när deltagarna inte lyckades med detta skapades en känsla av 

otillräcklighet och självtvivel. Detta bidrog till en mer nedlåtande syn på sig själv. 

Westerbotn et al. (2017) skrev om deltagare som blivit dömda utifrån stereotypiska 

förväntningar av hur transpersoner bör bete sig. Den känslan var så stark att deltagarna 

kände att de behövde överdriva sitt könsuttryck för att passa in i den mall som 

förväntades av dem. Dock ansåg alla deltagare i studien att de blivit bättre bemötta inom 

den allmänna vården jämfört med den transspecifika vården.  
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Ritterbusch, Correa Salazar och Correa (2018) presenterade en colombiansk studie som 

visade att alla transpersoner som deltog i studien hade en begränsad tillgång till hälso- 

och sjukvård. Vårdbesök förbättrade inte deltagarnas hälsotillstånd utan förvärrades då 

läkare helt avsade sig att behandla personer med normavvikande könsidentiteter. I flera 

fall ledde den otrygga vården att transpersoner sökte vård utanför systemet, samt 

självmedicinera sig med injektioner av flytande kisel för att påskynda sin 

kroppstransformering. Detta resulterade i allvarliga hälsokonsekvenser och i värsta fall 

till att personer avled på grund av felmedicinering. 

3.1.4 Rädsla för att söka vård 

I tre artiklar som författarna granskat visade att det var återkommande att transpersoner 

inte sökte den vård de hade behov av. Bristen på viljan att söka vård grundades i 

förväntningar att vårdpersonal inte hade den kunskap som krävdes för att bemöta 

transindivider (Westerbotn 2017; Pryor & Vickroy 2019; Lindroth 2016). I två svenska 

studier presenterades att flera icke-binära i studien sökte vård men valde att inte avslöja 

sin könsidentitet på grund av rädsla att fokuset skulle hamna på den. Ett flertal gånger 

baserades transpersoners rädsla i att flera individer någon gång blivit nekade vård då 

vårdpersonalen hänvisade till könsidentiteten istället för ta symtomen hen sökte för på 

allvar. Vissa deltagare beskrev att de hade undvikit att söka vård för fysiska problem 

tills symtomen hade blivit så pass allvarliga att de inte hade något annat val än att ta 

kontakt med hälso- och sjukvården. Många övervägde för- och nackdelar med att söka 

vård. Detta för att kunna minimera risken för kränkningar och undvika rädslan över att 

vårdpersonal betraktade dem negativt (Persson Tholin & Broström 2018, Lindroth 

2016). Deltagare som genomgått en könskorrigering var tveksamma till att söka vård 

inom den allmänna sjukvården, då de misstänkte att vårdpersonal inte hade den 

medicinska kompetens för att kunna ge den behandling som krävs (Westerbotn et al. 

2017). 

 

Vermeir, Jackson och Marshall (2017) samt Lindroth (2016) beskrev upplevelser av att 

inte söka vård präglades av erfarenheter inom både psykiatrisk och somatisk vård, att 

stort fokus låg på könsidentiteten och att just den var orsak till symtom. Det 

presenterades även att rädsla för kränkningar och oro över hur könsidentiteten skulle 

påverka vårdkvaliteten. En del personer beskrev att det fanns en rädsla att sjukdomen de 

sökte för ständigt slog tillbaka till det faktum att personen som sökte vård var 

transsexuell (ibid). Transpersoner som blev remitterade till läkare för olika 
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undersökningar hade erfarenhet av att bli nekade vård då läkaren ansåg att de problem 

personen kom dit för berodde på att hen var trans. En deltagare fick ej sin ätstörning 

behandlad då de bedömdes att den grundades i transidentiteten hen hade (Persson 

Tholin & Broström 2018).   

 

I en studie från Colombia skriven av Ritterbusch, Correa Salazar och Correa (2018) 

samt en studie från USA av Roller, Sedlak och Draucker (2015) beskrevs de att det 

fanns transpersoner som tidigare haft erfarenheter av stigmatisering och avslag från 

olika vårdsammanhang. Där hade diskrimineringen av bland annat verbalt språk varit en 

anledning till att de sökte vård utanför systemet. De kände sig uteslutna ur hälso-och 

sjukvården och valde då den väg som kändes säkrast för deras hälsa, att ta hjälp av 

privatpersoner till exempel via internetsidor eller chattforum (ibid). 

3.1.5 Det goda mötet 

Stöd och goda möten från sjukvård presenterades i form av lyhörd och öppensinnad 

personal, och det låg till grund för att känna sig bekväm i vårdsammanhang (Westerbotn 

2017; Pryor & Vickroy 2019; Lindroth 2016).  

 

Westerbotn et al. (2017) presenterade i deras artikel från Sverige att majoriteten av 

transpersoner som deltog i studien hade haft positiva erfarenheter av bemötande i 

vården där de sällan upplevt personlig diskriminering. De skrev att deltagarna ofta 

förväntade sig att bli bemött med okunskap och fördomar men att de ofta upplevde att 

de blev behandlade som vem som helst utan fokus på könsidentiteten. De nämnde även 

att det goda mötet grundade i att vårdpersonal vågade ställa frågor om könsidentiteten 

om de var relevant för vården. Exempelvis vilket pronomen eller tilltalsnamn som 

föredrogs, detta skapade en känsla av att vårdpersonalen ville veta mer. 

 

Det goda mötet präglades av viljan att försöka förstå och kommunicera med 

transpersoner på ett respektfullt sätt där könsidentiteten ej var i fokus. Samtliga 

deltagare berättade att professionaliteten hos personal låg i att de behandlade 

individerna som vilka patienter som helst. Kunskapsbrist kring transsexuella var 

accepterande så länge vårdpersonalen närmade sig frågorna med en nyfikenhet som 

kändes genuin. Ett gott möte resulterade i att fler personer vågade söka vård i 

fortsättningen och kände sig bekräftade utifrån sin egen individualitet (Von Vogelsang 

et al. 2016; Brienne Hagen & Paz Galupo 2014; Pryor & Vickroy 2019).  
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Flertal deltagare i de svenska studierna uppfattade även att vårdpersonalen ville veta 

mer och bemötte transpersoner och icke-binära med en öppenhet (Westerbotn et al. 

2017, Von Vogelsang et al. 2016; Persson Tholin & Broström 2018; Lindroth 2016). 

 

3.2 Språket och kommunikationens betydelse 
Vid samspel mellan sjukvårdspersonal och transpersoner samt icke-binära var språket 

och kommunikationen en viktig del för att kunna skapa en god interaktion. För att 

kunna visa att hälso- och sjukvården var en trygg och bekväm atmosfär så var 

benämningarna av specifika uttal, begrepp och förnamn viktiga aspekter att beakta vid 

bemötande av personer med annan könsidentitet (Persson Tholin & Broström 2018). 

Vissa deltagare ansåg att en kommunikation med vårdpersonal som inkluderade ett mer 

vardagligt samtalsämne och inte bara vårdrelaterat, gjorde att deltagarna kände sig mer 

välkomna. Detta minskade deras oro att mötet med vårdpersonal kommer vara något 

negativt (Westerbotn et al. 2017). 

3.2.1 Att uttala rätt pronomen 

I majoriteten av studierna beskrev deltagarna att en osäkerhet skapades vid kontakt med 

hälso- och sjukvården på grund av att fel pronomen eller förnamn användes (Brienne 

Hagen & Paz Galupo 2014; Westerbotn et al. 2017; Vermeir, Jackson & Marshall 2018; 

Von Vogelsang et al. 2016; Persson Tholin & Broström 2018; Lindroth 2016; Pryor & 

Vickroy 2019). Transpersoner upplevde sig ifrågasatta öppet  i väntrum av 

vårdpersonalen angående sin könsidentitet. De fick även frågor kring deras 

personnummer, vilket kunde bli en genant situation då även obehöriga fick höra 

informationen. Vårdpersonalen ansåg att hen hade fel personnummer för sitt nuvarande 

kön (Westerbotn et al. 2017). 

3.2.2 Skriftligt bemötande 

Två av studierna pekade på att bekräftandet av ett tredje kön gjorde att individer i 

studierna kände sig mer välkomna. Redan i väntrummet, bland formulär och registrering 

av ankomst startade processen att bli bekräftad som den hen är. Frågeformulär framstod 

som kränkande när det endast fanns två alternativ att välja på, man eller kvinna. Dessa 

formulär ansågs vara en viktig process i det första mötet med vården (Brienne Hagen & 

Paz Galupo 2014; Vermeir, Jackson & Marshall 2018). Inom vissa sjukvårdsinstanser 

fanns det formulär där även ett tredje alternativ var inkluderat som benämndes som 

“annat”. Det fanns en rädsla över att vårdpersonalen skulle se deltagarna ur ett annat 

perspektiv eller att de inte skulle tas på allvar om de valde det tredje alternativet. Denna 
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känsla resulterade i att flera transpersoner valde att undvika att kryssa i sin befintliga 

identitet (Brienne Hagen & Paz Galupo 2014).  

 

Ett mer inkluderande formulär gav ett intryck att det fanns en acceptans och kännedom 

om transidentiteter. Fler artiklar presenterade att deltagarna önskade att de blev 

tillfrågade vilka ord och pronomen de var bekväma med (Brienne Hagen & Paz Galupo 

2014; Persson Tholin & Broström 2018; Westerbotn et al. 2017; Pryor & Vickroy 2019; 

Von Vogelsang et al. 2016). Persson Tholin och Broström (2018) kom fram till att 

samtliga deltagare i deras studie hade positiva upplevelser av vårdmötet när deras 

preferenser om namn och pronomen användes och att när detta inte respekteras 

skapades en känsla av frustration och ångest. Von Vogelsang et al. (2016) beskrev 

samma sak dock menade de att ju tidigare du är i processen att byta kön ju mer känslig 

är du mot användning av fel pronomen (ibid). 

 

4. Diskussion  
4.1 Huvudresultat  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva icke-binäras och transpersoners 

erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvården. I resultatet framkom det att 

majoriteten av transpersoner och icke-binära någon gång känt sig kränkta i vården. De 

kände att vårdpersonal inte hade vetskap om vad det innebär att ha en normavvikande 

könsidentitet. Okunskap kring vilken terminologi som ska användas samt hur en ska 

möta transpersoner och icke-binära låg i grund till att många möten uppfattades som 

kränkande. När mötet hade positiv utgång var det oftast på grund av öppenhet med sin 

kunskapsbrist från vårdpersonalens sida. Det var även tydligt att språket, både skriftligt 

och muntligt hade en stor inverkan på hur transpersoner och icke binära kände sig sedda 

i vårdmiljöer. 

 

4.2 Resultatdiskussion   

4.2.1 Kunskapsklyftan och normers påverkan inom hälso- och vården 

I litteraturstudiens huvudresultat framkom det att icke-binära upplevde att personal 

saknade vetskap om termen “icke-binär”. Det uppstod känslor av att inte bli tagen på 

allvar och att tvingas följa normen (Persson Tholin & Broström 2018; Lindroth 2016). 

Därför kan det vara av vikt att personal vågar ifrågasätta sina egna normantaganden och 

se strukturer i samhället. 
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Minoritetsstress är en stress som uppkommer när personer blir utsatta för kränkningar, 

fördomar och diskriminering, samt att behöva förhålla sig till normer (RFSL Ungdom 

2019). Rood et al. (2017) skrev en studie om att minoritetsstress hos personer med 

könsöverskridande identitet berodde på stigmatisering. Utanförskapet som de upplevde 

ledde till psykisk ohälsa och stressen kunde leda till fler fysiska besvär då de ej vågade 

söka vård i tid (ibid). I en av artiklarna från litteraturstudiens resultat presenterades det i 

slutsatsen att synen och förväntningar på att följa normer ökade stigmatiseringen kring 

transpersoner och icke-binära (Von Vogelsang et al. 2016). Ett av resultatets huvudfynd 

var att transpersoner och icke-binära undvek att söka hälso- och sjukvård. Om 

vårdmiljön är styrt av heteronormen kan det leda till att transpersoner och icke-binära 

inte känner sig bekväma där, vilket i sin tur kan vara en av orsakerna till att 

vårdsökanden minskar. Om transpersoner och icke-binära slutar söka vård kan det 

resultera i att den psykiska och somatiska ohälsan ökar. 

 

Majoriteten av forskningen som författarna granskat kom fram till att stor del av 

bristerna i mötet mellan transpersoner eller icke binära och vårdpersonal berodde på 

okunskap inom ämnet (Pryor & Vickroy 2019; Persson Tholin & Broström 2018; 

Vermeir et al. 2018; Brienne Hagen & Paz Galupo 2014; Lindroth 2016; Von 

Vogelsang et al. 2016; Westerbotn et al. 2017;). Därför behöver kränkningar och den 

upplevda diskrimineringen nödvändigtvis inte bero på transfobiska åsikter utan att 

vårdpersonal inte har den kompetens som krävs för att möta dessa personer. Ojämlik 

vård kan uppstå bland annat på grund av att vårdpersonalen agerar utifrån egna 

förutfattade meningar. Om vårdpersonal inte har ett öppet sinne och medvetenhet om 

hur heteronormen påverkar människor kan mötet skapa en oavsiktlig känsla av att inte 

passa in.  

 

Genom hela resultatet framgick det att avsaknad av kunskap angående transpersoner 

och icke-binära var en av anledningar till att det uppstod situationer inom hälso- och 

sjukvården som kan uppfattas som oetiska. Trots det så framkom det i bakgrunden att få 

sjuksköterska deltagit i undervisning som innefattar transpersoner och icke-binära. 

Beagan et al. (2013) skriver i en artikel om sjuksköterskans perspektiv, att bristen på 

information och utbildning var en av huvudorsakerna till att det uppstod språkliga 

hinder och ett avstånd mellan transpersoner och vårdpersonal. De skrev att personer 

med könsöverskridande identiteter uppskattade när vårdpersonalen var ärlig med sin 
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okunskap samtidigt som det var frustrerande att ständigt behöva utbilda sin vårdgivare 

(ibid). Manzer, O’Sullivan och Doucet (2018) skriver en forskning som granskar hur 

mycket information om HBTQ som ingår i sjuksköterskans grundutbildning. Det 

framkom att få av de sjuksköterskor som deltog i studien hade erhållit utbildning inom 

HBTQ-frågor som involverade transpersoner och icke-binära under deras 

grundutbildning (ibid). Frånvaro av kunskap angående normbrytande könsidentiteter 

kan leda till att det blir en klyfta mellan personal och patienter. Därför kan utbildning 

inom detta ämne för vårdpersonal ha en stor inverkan på hur hälso- och sjukvården ska 

kunna bli kvalitetssäker för alla. 

 

Enligt Travelbee’s omvårdnadsteori är det viktigt att se varje människa unik och varje 

möte personligt. För att mötet ska bli positivt enligt denna omvårdnadsteori så bör en se 

bortom roller som sjuksköterska och patient och istället skapa en relation mellan två 

likvärdiga personer (Kirkevold 2000). Det krävs en medvetenhet om strukturer för att 

mötet ska bli autentiskt. Det innebär att se bortom normerna för att kunna se människan. 

Att våga bryta ner förväntningar av vad det innebär att vara människa och att det kan 

vara mer komplext än vad vi vid första anblick tror. En röd tråd genom hela resultatet 

var att transpersoner och icke-binära vill bli bekräftade som människa, och inte som en 

könsidentitet. 

4.2.2 Språkets påverkan 

I resultatet framkom det att uttala rätt pronomen och tilltalsnamn hade en avgörande roll 

i hur bekväm transperson och icke-binära kände sig i vårdsituationer. Det ansågs även 

viktigt att arbeta med språket konsekvent på hela avdelningar för att säkerställa 

vårdkvalitén (Brienne Hagen & Paz Galupo 2014; Vermeir, Jackson & Marshall 2018). 

 

Rapporten Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete (2015) ger 

konkreta förslag på vad personal som möter transpersoner i yrket ska tänka på. 

Rapporten lyfter vikten av att fråga om tilltalsnamn och pronomen samt att 

dokumentera detta för framtida möten. De skriver om att undvika ämnet transsexualitet 

och könsdysfori om personen själv inte vill prata om det samt att ha koll på vilka termer 

personer är bekväma med (Socialstyrelsen 2015). Detta bekräftade resultatet i denna 

litteraturstudie som visade att när personal frågade om önskat pronomen och 

tilltalsnamn, öppnade det för en mer ömsesidig relation byggt på respekt och 

bekräftande. Det framkom även att när alternativ utöver manligt och kvinnligt ges i 
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medicinska formulär hade det benägenhet att få individer att känna sig mer välkomna 

(Brienne Hagen & Paz Galupo 2014; Persson Tholin & Broström 2018).  

 

Det räcker inte att formulär erkänner ett tredje kön utan vårdpersonal bör även ha 

vetskap om hur de ska behandla informationen som står på formuläret. Om det tredje 

alternativet ignoreras av vårdpersonal eller att informationen de erhåller från formulären 

inte utnyttjas, kan problemet bestå att transpersoner och icke-binära inte känner sig 

välkomna. Beagan et al. (2013) skriver att även vårdpersonal som arbetar med HBTQ-

personer saknade kännedom om hur de ska kommunicera med transpersoner. 

Personalen upplevde det extra svårt när det biologiska könet inte överensstämmer med 

det personen identifierar sig med. De menade att trots försök att använda rätt språk så 

var de rädda att säga fel (ibid). Med detta resultat i åtanke kan det innebära att om 

vårdpersonal erhöll mer utbildning om språkets betydelse skulle det kunna minska 

missförstånd och oavsiktliga kränkningar i hälso- och sjukvården. Enligt Pokhorny 

(2018) menar Travelbee att om en individ skulle uppnå en god hälsa kunde det i vissa 

situationer kräva att hen behöver assistans på vägen. Det framkom att det inte endast är 

kommunikationen som spelar roll vid mötet utan även hur anpassad vården är samt hur 

empatisk och sympatisk vårdpersonalen är vid bemötandet (Pokhorny 2018). Teorin 

bekräftar det huvudresultatet kommer fram till, att personer vill bli bemött som 

människa utifrån sina egna preferenser.  

 

I en studie som handlar om begreppet “icke-binär” och vad termen innebär beskrev 

deltagare att de kände sig bekräftade när just det begreppet involverades mer i olika 

sammanhang. De berättade att på grund av att det är ett relativt nytt begrepp drogs icke-

binära över samma kam som transpersoner. Det är viktigt att se icke-binär som ett eget, 

unikt könsuttryck (Losty & O'Connor 2018). I litteraturstudiens resultat framkom det att 

icke-binäras känsla av utanförskap grundades i okunskap om termen och en upplevelse 

av att inte passa in i någon av normerna för kvinna och man (Lindroth 2016). När en 

rädsla för att ständigt göra fel existerar kan det leda till att osäkerheten speglar sig i 

vårdmötet eller att personal inte vågar fråga om terminologi när det behövs. 

4.2.3 Mötet med vårdpersonal  

Ett av resultatets huvudfynd var att majoriteten av transpersoner och icke-binära 

upplevde mer negativa än positiva erfarenheter vid bemötandet inom hälso- och 

sjukvården. Ett negativt bemötande som ledde till diskriminering kunde påverka 
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transpersoners och icke-binäras hälsa och välbefinnande, då till exempel undvikande av 

vård eller tilliten till vårdpersonal påverkades. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

är det förbjudet att diskriminera inom hälso-och sjukvård. Diskriminering kan resultera i 

att det blir en missgynnad vård. Alla människor skall ha samma möjlighet och 

rättigheter till vård oavsett könsidentitet eller könsuttryck (DO 2012). Trots att det är 

förbjudet enligt svensk lag att diskriminera framgick det i studierna att personer med 

könsöverskridande identitet blev nekade vård i Sverige. Personal kände osäkerhet eller 

hade en negativ attityd för att bemöta icke-binära och transpersoner (Westerbotn et al. 

2017; Von Vogelsang et al. 2016; Persson Tholin & Broström 2018; Lindroth 2016). 

Denna känsla av osäkerhet hos vårdpersonal kunde sända fel budskap till transpersoner 

och icke-binära, att vården inte blev en självklarhet som den kan vara för personer som 

identifierar sig som cisperson. En följd av detta kan resultera i en brist på tillit till 

vården, vilket kan leda till en större benägenhet till isolering.  

 

Sjuksköterskan bör ha i beaktning att personer med könsöverskridande identitet kan 

känna sig otrygg innan, eller under pågående kontakt med hälso- och sjukvården. Därför 

är det av stor betydelse att sjuksköterskan arbetar enligt sina professionella värden som 

Svensk sjuksköterskeförening (2012) beskriver är att visa medkänsla, lyhördhet och 

integritet, samt att uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Även fast sjuksköterskan har 

professionella värden att arbeta utifrån så framgick det i två svenska artiklar att 

transpersoner blev ifrågasatta om deras könsidentitet öppet i väntrum där andra 

individer vistades (Westerbotn et al. 2017; Lindroth 2016). På grund av en upprepad 

diskriminering undvek transpersoner att söka vård med känslan av att inte känna sig 

synlig eller förstådd (Lindroth 2016; Persson Tholin & Broström 2018). Detta kan bidra 

till en fortsatt stigmatisering av personer med normavvikande könsidentitet, att de sätter 

sin hälsa i fara istället för att ge hälso- och sjukvården en ny möjlighet att kunna besvara 

deras hälsoproblem.  

 

Transpersoner och icke-binära ska ha en möjlighet att vara öppen med sin könsidentitet 

utan att känna en rädsla för att inte bli accepterad. Om vårdpersonal tog del av 

Travelbee’s omvårdnadsteori skulle det kunna öka motivationen till att se bortom 

könsidentiteter. Kirkevold (2000) beskriver att Travelbee’s omvårdnadsteori inkluderar 

att varje människa ska få stöd till att känna mening med livet för att uppleva god hälsa 

(ibid). För att kunna ge det individuella stöd som människor har behov av behövs en 
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förståelse kring hur värdefullt ett bemötande är genom att mötet fokuserar på människan 

och inte könsidentiteten. Enligt Manzer, O’Sullivan och Doucet (2018) är det 

nödvändigt att etablera en terapeutisk sjuksköterska och patient-relation för att kunna 

tillgodose patientens grundläggande behov. Sjuksköterskan bör vara medveten om 

HBTQ-personers individuella behov samt om sina egna värderingar. De behöver även 

vara öppensinnade och medvetna om hur deras språk påverkar mötet. 

 

Den gemensamma faktorn för positiva möten mellan vårdpersonal och personer med 

könsöverskridande identitet var när mötet blev genuint och likvärdigt (Von Vogelsang 

et al. 2016; Brienne Hagen & Paz Galupo 2014; Pryor & Vickroy 2019; Westerbotn et 

al 2017). I Svensk Sjuksköterskeförening: Värdegrund för omvårdnad (2016) beskrivs 

det att öppenhet med sin osäkerhet kan resultera i en mer ömsesidig relation. Ett gott 

möte handlar om att bli bekräftad och sedd som en hel person och inte bara en 

könsidentitet eller sjukdom (ibid) Att bli respekterad inom hälso- och sjukvården med 

sin aktuella könsidentitet upplevde transpersoner och icke-binära i Vogelsangs et al. 

(2016) studie som en förvånande men samtidigt en positiv upplevelse då de var vana vid 

att bli ifrågasatta.   

 

Om Travelbee’s omvårdnadsteori tillsammans med den personcentrerade vården som 

grundutbildade sjuksköterskor ska arbeta efter skulle användas konsekvent i möten med 

patienter, skulle detta kunna leda till att fokus från könsidentiteten skulle försvinna. 

Under lång sikt skulle det kunna innebära att minoritetsgrupper skulle känna sig mer 

trygga att vara sig själva i vårdmöten och stigmatisering inom hälso-och sjukvård kan 

minska. För att vården ska bli en trygg plats kan det tänkas att alla yrkeskategorier bör 

arbeta med bemötandet av individer. 

 

 4.3 Metoddiskussion  
Detta var en beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats med fördel att granska 

och analysera artiklar som innehöll olika perspektiv. I den inledande fasen av 

sökstrategin användes enstaka sökord som “transgender” och “health” vilket gav ett 

stort antal träffar. För att få mer relevanta artiklar så var styrkan att använda fler sökord 

och kombinationer för att precisera sökningen och hitta artiklar som svarade på syftet 

(Polit & Beck 2017). Dock skulle “Qualitative” och “grounded theory” kunna användas 

som en MESH för att sökningen skulle inkluderat fler kvalitativa istället för kvantitativa 

artiklar (Polit & Beck 2017).  För att undvika bias valde författarna att inte använda 
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sökord som “discrimination” eller “positive meetings”. Det gjorde att artiklarna 

granskades mer objektivt (Polit & Beck 2017). Författarna valde även att söka från flera 

databaser - Medline via Pubmed, CINAHL och Psycinfo. Genom tillämpning av 

samtliga databaser ger det ett mer utbrett utbud av artiklar som innehåller kvalitativ 

ansats då det generellt är svårare att hitta kvalitativa artiklar (Polit & Beck 2017). 

 

Inklusionskriterierna bör vara noggrant beskrivna då de sammanfattar vad som kommer 

presenteras i litteraturstudien. Resultatet på denna studie bedöms som aktuell då en av 

inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara max 10 år gamla för att få så ny 

forskning som möjligt (Polit & Beck 2017). En av begränsningarna i denna 

litteraturstudie var att författarna till stor del använt sig av studier från västvärlden vilket 

inte gav en global översikt av hur transpersoner upplever vården. Fyra av tio artiklar var 

från Sverige vilket bör tas i åtanke när resultatet granskas. Transspecifik vård uteslöts då 

författarna ville veta hur den grundutbildade sjuksköterskors kännedom såg ut. Det har 

gjort att stor del av databassökningens resultat exkluderats. Kvantitativa artiklar valdes 

bort vilket gör att urvalsgruppen i de olika studierna varierade från fyra till tjugo 

deltagare. I en av artiklarna inkluderades enbart transpersoner som identifierade sig som 

“male to female”, vilket påverkar studiens överförbarhet (Polit & Beck 2017).  

 

I urvalsprocessen användes ett flödesschema där det beskrivs stegvis hur författarna 

slutligen fick de antal artiklar som inkluderades i arbetet. Det gjorde det mer tydligt 

kring varför artiklar exkluderas i processen där artiklar väljs ut (Polit & Beck 2017). 

Trovärdigheten kring studien ökade då författarna inledningsvis granskade artiklarna 

enskilt för att sedan gemensamt diskutera kring vilka olika perspektiv som uppkom i 

artiklarna (Polit & Beck 2017). En nackdel kan vara att artiklarna inte var skrivna på 

författarnas modersmål vilket kan resultera i en risk för att viss information oavsiktligt 

exkluderas (Polit & Beck 2017). Författarna använde sig av färgkodning för att 

identifiera det essentiella i artiklarna och lyfta huvudfynden. Det är viktigt att använda 

sig av strategier i dataanalysen för att inte förstöra eller feltolka det primära resultatet 

från den kvalitativa studien (Polit & Beck 2017). Författarna har använts sig av 

relevans- och kvalitetsgransknings mallar för att hitta de artiklar som varit trovärdiga 

och haft ett pålitligt resultat som svarat på syftet.  
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Trots att det är enklare att hitta kvantitativa studier finns det fördelar med att använda 

sig av kvalitativa studier i en litteraturstudie. Fördelen med kvalitativa artiklar var att de 

svarade på syftet att undersöka egna erfarenheter. Det kan leda till en presentation av ett 

större sammanhang av enskilda individers erfarenheter. När författarna sammanfattade 

transpersoners erfarenheter inom hälso- och sjukvården kan likheter leda till att ett 

problem då uppmärksammas som större när fler artiklar presenterar liknande fynd (Polit 

& Beck 2017). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag på fortsatt 

forskning. 
Denna studie bidrar till att öka förståelsen och kunskapen för sjuksköterskor kring vilka 

känslor och erfarenheter transpersoner och icke-binära kan känna vid bemötande inom 

hälso- och sjukvården. Med hjälp av denna litteraturstudie skulle sjuksköterskans 

förståelse och kompetens kunna öka kring vetskapen av hur transpersoner och icke-

binär kan uppleva vården. Sjuksköterskan kan även utvärdera sitt arbetssätt för att vid 

nästa träff ha i beaktning hur en person med könsöverskridande identitet känner, för att 

kunna ge en mer trygg och personcentrerad vård. Genom denna studie kan förståelsen 

för hur språk och egna värderingar omedvetet kan påverka vårdmöten. 

 

Transpersoner och icke-binära är fortfarande en marginaliserad grupp i samhället. 

Sjukvården bör utvecklas i takt med att samhällets normer blir mindre snäva. Därför 

anser författarna att mer forskning och utbildning om HBTQ-frågor är essentiellt för att 

kunna få vården lika för alla. Det framkom i samtliga studier att vårdpersonal saknade 

vetskap om urvalsgruppen. Därför behövs mer forskning om hur mycket kunskap 

personal på allmänna avdelningen som till exempel primär- och akutvården besitter, 

exempelvis genom kvantitativa studier. Utbudet av forskning var större kring 

transspecifik vård. Det behövs mer forskning hur miljöer kan utvecklas till mer HBTQ-

vänlig inom vården, exempelvis med mer inkluderade formulär och könsneutrala 

toaletter. Det behöver utföras fler kvalitativa forskningar där antalet deltagare har en 

större räckvidd, både etniskt, geografiskt och åldersmässigt för att involvera en större 

del av individer med normavvikande könsidentitet. Det framkom att begreppet “icke-

binär” var nytt för många och att betydelsen av begreppet oklart. Därför anser 

författarna att det krävs mer forskning om vad det innebär att identifiera sig som icke-

binär. 
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4.5 Slutsats 
På grund av den okunskap och osäkerhet som finns hos sjuksköterskor försvåras mötet 

och bristen att vårda en transperson och icke-binär ökar. Utifrån det och resultatet att 

deltagarna kände sig missanpassade kan vårdmiljön anpassas bättre utifrån 

transpersoners och icke-binäras behov. Genom att alltid erbjuda alternativ till ett tredje 

kön i formulär, att ifrågasätta det binära språket och göra det konsekvent på hela 

avdelningar samt att göra vården mer könsneutral. Det skulle kunna leda till att fler 

personer känner sig välkomna. Diskriminering och kränkningar förekommer inom 

vårdmöten. Erfarenheter och upplevelser som transpersoner och icke-binära har ger en 

tydlig blick på att kunskapsklyftan är stor mellan dem och de som följer cisnormen. Det 

framkommer även att många inom vården vill lära sig mer och att HBTQ-frågor bör 

lyftas i sjuksköterskans grundutbildning för att vården ska representera mångfald. 
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Bilaga 1 Tabell 3 Resultattabell 
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Brienne 

Hagen, D. & 

Paz Galupo, 

M. (2014).  

 

Att belysa hur språket inom vården 

påverkar transpersoner och icke-

binäras erfarenheter av interaktioner 

med vårdpersonal. 

Det presenteras negativa, positiva och neutrala erfarenheter om hur 

språket används och påverkar transpersoners upplevelser. De positiva 

erfarenheter kunde vara att ett tredje alternativ till man eller kvinna på 

formulär existerade, vilket kan göra att en känner sig mer sedd och 

accepterad. De negativa erfarenheterna var svårigheten att fylla i 

formulär på grund av rädsla att ej bli accepterad. De upplevde ett 

respektlöst bemötande då vårdpersonalen ej bemötte dem med det 

aktuella tilltalsnamnet trots vetskapen om detta. Vissa deltagare ansåg att 

vårdpersonalen endast arbetade för lönen och inte för patienterna då 

vårdpersonalen inte visade något större intresse av vårdrelationen med 

patienten.  

Lindroth, M. 

(2016). 

Att beskriva transpersoner och icke-

binäras erfarenheter av att träffa 

vårdpersonal med inriktning sexuell 

hälsa. 

Majoriteten av deltagarna hade övervägande negativa erfarenheter inom 

vården. Dessa grundade sig i okunskap hos vårdleverantörer och 

negativa attityder som ter sig i form av kränkande kommentarer. Många 

avböjer att söka vård på grund av rädsla för fördomar och att till 

exempel fel pronom används. En känsla av att de måste passa in och leva 

enligt normen för transpersoner och icke-binära präglar många 

erfarenheter. Detta leder till en känsla av att ej känna sig bekväm. Många 

menar dock att de tror okunskap hos personalen skapar detta och inte är 

menat personligt. De menar att utbildning är ett måste för att kunna 

mötas. 
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McCann, E. 

(2015). 

Genom intervjuer undersöka hälso 

upplevelser inom mentalvård och 

psykiatrisk vård för transpersoner. 
Kategorier och underkategorier som handlar om upplevelser kring 

bemötande inom psykiatrisk vård och vikten av bemötande inom vården. 

Framkommer i studien att deltagarna kände att stödet av vårdpersonalen 

samt allmän kunskap saknades helt, att deltagarna fick mer stöd av egna 

sociala sammanhang än av sjukvården. De beskrev att okunskap låg till 

grunden för brist på stöd och detta gjorde att många personer med 

transidentitet ej vågade leva ut sin identitet i offentliga sammanhang 

eller inom vården.  

Persson 

Tholin, J & 

Broström, L 

(2018) 

 

Att undersöka transpersoner och 

icke binära erfarenheter om tillgång 

till vård i Sverige.  

Resultatet blev identifierat i 3 huvudteman. Första temat “ A feeling of 

being invisible” Deltagarna känner att de inte får sitt kön bekräftade av 

vårdpersonalen. Här presenteras upplevelser av att inte bli identifierad 

som den man är. Vårdpersonal bemötte transpersoner och icke-binära 

utifrån normativa förväntningar. Här beskrivs även språkets betydelse. 

Att möten blev bättre om vårdpersonalen frågade vilket tilltalsnamn 

transpersonen i fråga föredrog. Andra temat “Caring a burden of 

responsibility” 

Handlade om att deltagarna hade en känsla av att de måste ta eget ansvar 

kring sin vård på grund av vårdpersonalens okunskap. När transpersoner 

och icke-binära kände att de fanns en tydlig okunskap bland 

vårdpersonal gjorde detta att de ej litade på vården och kände att de 

själva måste se till att inte skapa en obekväm situation i mötet med 

personal. Tredje temat “Weighing risks and benefits” handlar om 

deltagarnas inre kamp om komma ut som transpersoner eller icke-binär i 

möte med sjukvården, Riskerna presenteras i form av rädsla att få sämre 

vård eller bli ifrågasatt. Här presenteras även att många undviker vård i 

rädsla av att bli bemött på fel sätt i vården. 
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Pryor, RE. & 

Vickroy, W. 

(2019).   

Undersöka upplevelser inom vården 

ur transpersoners perspektiv. 

Pronomen och tilltalsnamn skapade en barriär mellan vårdpersonal och 

deltagarna, där deltagarna uppfattade att vårdpersonalen inte hade 

kunskap om vilka begrepp och pronom transpersoner och icke-binära 

föredrog. Dock hade många erfarenheter om att personal bad om ursäkt 

för dess okunskap. De upplevde också att tryggheten inom vården skulle 

öka om vårdpersonalen kunde tillmötesgå deras behov och menade att 

utbildning inom transhälsa var svaret. Vården kändes idag osäker på 

grund av kommunikationssvårigheter mellan transpersoner och 

vårdpersonal.  

 

Ritterbusch, 

AE, Correa 

Salazar, C. & 

Correa, A. 

(2018). 

Transpersoners upplevda 

stigmatiserade hinder och våld 

inom hälso-och sjukvården i 

Columbia.  

I denna studie visar det att personer med annan könsidentitet inte fick 

hjälp inom primär- och akutvård när de hade fysiska skador. De 

presenteras att alla sjukhus ej tar emot transpersoner, utan de som bodde 

i vissa städer fick söka sig utanför sitt område för att få vård. 27 av 28 

upplevde kränkningar, stigmatisering och diskriminering.  Många 

deltagare uppfattade att vårdpersonal inte visste vad transsexualitet är, 

vilket gör att vård utesluts helt då läkare inte vill ha med dem att göra. 

Transpersoner blev direkt nekade vård uteslutande på grund av deras 

könsidentitet och detta skapade en känsla av stigmatisering och 

utanförskap. Det resulterade även i att transpersoner sökte vård utanför 

systemet vilket leder till en osäker vård. 

 

Roller, C. G., 

Sedlak, C. & 

Draucker, C. 

B. (2015). 

Undersöka processen från att 

transpersoner söker vård till de 

tillhandahåller vård och upplevelser 

som där erkänns. 

Deltagarna kände att de ej får den vård de behöver och väljer istället 

omvägar, ex. via internet om det finns andra alternativ. Detta pga. 

bristande bemötande inom hälso-och sjukvården. Så som diskriminering 



 

 39 

och okunskap, en känsla av fientlig atmosfär identifieras av 

deltagargruppen. 

Studien handlar om hur transpersoner själva måste hitta sitt sätt att få 

den vård de har rätt till och att detta skapar misstänksamhet gentemot 

vårdpersonal.  

Deltagarna kände inte att de kom vidare i sin process som transperson då 

de ej får den hjälp de har rätt till. Många kände sig begränsade pga den 

okunskap de upplever finns i dagens primärvård. 

Vermier, E., 

Jackson, L., 

& Marshall, 

G.E. 2017.  

 

Att fylla kunskapsglappet genom att 

undersöka olika barriärer mellan 

transpersoner och vården. 

Resultatet visar om hur olika barriärer påverkar mötet mellan 

transpersoner/icke-binära och vårdpersonal. Det kan vara psykologiska 

barriärer såsom attityder gentemot transpersoner, kunskapsbarriärer där 

bristen av vetskap om begreppet trans skapade ett hinder i mötet. Det 

presenterades också sociala barriärer som kan innebära känsla av att 

vara osynlig då deras hälsobehov inte tas på allvar. Dessa tre barriär 

skapade stigmatisering och en känsla av att behöva passa in i en mall för 

att kunna betraktas som övriga individer. 

Von 

Vogelsang, 

A-C., Milton, 

C., Ericsson, 

I. & 

Strömberg, L 

(2016). 

 

Genom intervjuer fånga upp 

transpersoners upplevelser vid möte 

med vårdpersonal inom den 

sexuella hälsan.   

Tre kategorier och 15 underkategorier av transpersoners erfarenheter av 

möten med vårdpersonal identifierades ur intervjuerna: Första 

huvudkategori: Det goda mötet. Här presenteras exempel på när 

transpersoner och icke-binära upplever att mötet blir bra och varför. Det 

ges exempel på att sättet de frågar om pronomen och öppenheten om sin 

okunskap gör mötet mer bekvämt. Andra kategorin: Hälso-och 

sjukvårdens attityder och omsorg. Här ges exempel på språkets inverkat, 

vilket innefattar vilket pronomen som används och tilltalsnamn. Hur 

vårdpersonal närmar sig i mötet med transpersoner. Här ges även 
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exempel på hur normativa antagande kan få transpersoner att känna sig 

mindre välkomna. Att de förväntas bete sig utifrån samhällets normer. 

 

Tredje kategorin: uppfattningar om sårbarhet - exempelvis att inte bli 

tagen på allvar. 

Westerbotn, 

M., 

Blomberg, T., 

Renström, E., 

Saffo, N., 

Schmidt, L., 

Jansson, B. & 

Aanesen, A. 

(2017). 

 

Att beskriva transpersoners 

upplevelser i mötet med 

vårdpersonal.  

Studien presenterar både positiva och negativa upplevelser av möten i 

vården. Där transpersoner blev bemötta med nyfikenhet men också 

kränkningar i form av okunskap. Vissa transpersoner blev förvånade när 

vikten inte lades på könsidentitet. De flesta tänker att de negativa 

upplevelser handlade om okunskap och inte fördomar. Det framkom 

även i studien att möten inom primärvården överlag upplevdes som 

positivt och att personal ville möta transpersoner med öppenhet  

 

 

 

 

Bilaga 2, Tabell 4 Metodologisk tabell    

Författare 

Publikationså

r och 

studieland 

Titel 

 

Design/Ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsm

etod 

Dataanalysmetod 
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Brienne 

Hagen, D. & 

Paz Galupo, 

M. (2014).  

USA. 

 

Trans 

Individuals’ 

Experiences of 

Gendered 

Language with 

Health Care 

Providers: 

Recommendatio

ns for 

Practitioners 

Kvalitativ ansats.  

 

Beskrivande 

design 

Ändamålsenligt urval. 20 personer som 

identifierar sig som transperson. Ålder 

över 18 år.  

Semi-strukturerad 

Intervjumetod med öppna 

frågor.  

Transkriberades och tillät 

deltagarna lyssna och läsa 

igenom för att sedan kunna 

tillägga eller revidera. 

Tematisk 

analysmetod. 
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Lindroth, M. 

(2016). 

Sweden.  

 

 

Competent 

persons who can 

treat you with 

competence, as 

simple as that' - 

an interview 

study with 

transgender 

people on their 

experiences of 

meeting health 

care professional 

Beskrivande 

design.  

 

Kvalitativ ansats. 

Ändamålsenlig undersökningsgrupp. 20 

personer över 18 år, att kunna dela med 

sig av sexuella erfarenheter, identifiera 

sig som transperson eller icke-binär. 

Fåtal deltagare som innan har kunskap 

om trans inom hälsa- och 

sjukvård/aktivistorganisationer. 

Intervjuer med öppna frågor. 

Spelades in och transkriberades. 

Konstruktivisti

sk grundad 

teori,.induktiv 

systematisk 

jämförande 

strategi.  

McCann, E. 

(2015). 

Ireland. 

 

People who are 

transgender: 

mental health 

concerns 

Kvalitativ ansats 

 

 

Ändamålsenligt urval. fyra deltagare. 

Över 18 år. Alla var Male-Female. 

används sig av irländsk mentalvård 

senaste fem åren.  

Semistrukturerad intervju.  

Djupintervju 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Tematisk 

analysmetod. 
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Persson 

Tholin, J. & 

Broström, L. 

(2018). 

Sweden. 

Transgender and 

gender diverse 

people's 

experience of 

non-transition-

related health 

care in Sweden 

Kvalitativ ansats 

 

Hermeneutik 

design  

Ändamålsenligt urval. Självidentifierad 

transperson, minst 18 år, identifierat sig 

som trans ett år för att inte påverka 

pågående identitetsprocesser.     

semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor.  

 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Tematisk 

analysmetod 

Pryor, RE. & 

Vickroy, W. 

(2019). USA. 

 

 

"In a Perfect 

World, You 

Wouldn't Have 

to Work the 

System to Get 

the Things You 

Need to 

Survive": A 

Pilot Study 

About Trans 

Kvalitativ ansats. 

Intersektionell 

design. 

Tvärvetenskapligt 

tillvägagångssätt. 

Ändamålsenlig. Åtta deltagare. 

Identifierar sig som transperson eller 

icke binär. 18 år eller äldre, vara bosatt i 

Franklin, Hampton. Berkshire county, 

eller Hampshire.  

Gruppintervju som spelades in 

och transkriberades.  

Tematisk 

analysmetod. 
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Health Care 

Possibilities. 

Ritterbusch, 

AE, Correa 

Salazar, C & 

Correa, A 

(2018) 

Columbia. 

 

 

 

Stigma-related 

access barriers 

and violence 

against trans 

women in the 

Colombian 

healthcare 

system  

Kvalitativ ansats 

 

Ändamålsenlig urvalsgrupp. 28st 

transpersoner Male to Female. 

Transpersoner som har gjort eller ska 

göra en kroppsförändring.  

Semi-strukturerade intervjuer. 

Transkriberades och kodades. 

Översattes från spanska till 

engelska.  

Grundad teori 

metod 

Roller, C. G., 

Sedlak, C. & 

Draucker, C. 

B. (2015). 

USA. 

 

 

Navigating the 

System: How 

Transgender 

Individuals 

Engage in 

Kvalitativ ansats. 

 

Grounded Theory 

Design.  

Ändamålsenligt urval. 25 st deltagare. 

Vuxna som identifierar sig som 

transperson, över 21 år gamla. 

Engelsktalande och har varit involverade 

inom hälso- och sjukvård. 

 

Semi-strukturerad intervju med 

färdiga frågeställningar. 

 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Komparativ 

analysmetod.  
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Health Care 

Services 

Vermier, E., 

Jackson, L.A., 

Marshall & 

G.E. (2017).  

Canada. 

 

Barriers to 

primary and 

emergency 

healthcare for 

trans adults 

Kvalitativ ansats 

 

Design: 

Riskmiljöram 

Ändamålsenligt urval. Åtta deltagare 

boende i Nova scotia. Erfarenhet inom 

primär/akutvård senaste två åren. 

Engelskt tal, minst 18 år. Identifiera sig 

som transperson. 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberade   

Komparativ 

metod, 

Ramanalys. 

Von 

Vogelsang, A-

C., Milton, C., 

Ericsson, I. & 

Strömberg, L. 

(2016). 

Sweden. 

 

'Wouldn't it be 

easier if you 

continued to be 

a guy?' - a 

qualitative 

interview study 

of transsexual 

persons' 

experiences of 

encounters with 

healthcare 

professional 

Kvalitativ ansats 

 

Beskrivande 

design 

Ändamålsenligt urval. sex st deltagare 

som var transperson som antingen 

har/väntade på att få genomgå en 

könskorrektion  

Semistrukturerade intervjuer 

intervjuerna spelades in och 

transkriberas.   

Innehållsanaly

s 
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Westerbotn, 

M., Blomberg, 

T., Renström, 

E., Saffo, N., 

Schmidt, L., 

Jansson, B. & 

Aanesen, A. 

(2017). 

Sweden. 

 

 

Transgender 

people in 

Swedish 

healthcare: The 

experience of 

being met with 

ignorance 

 

Kvalitativ ansats 

 

Studerande design 

 

 

 

Ändamålsenligt urval. Icke transspecifik 

vårderfarenhet, identifiera sig som 

transperson. Ålder 20-50. 14 deltagare, 

boende i stockholm.  

Intervju med öppna frågor. 

 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberas.    

 

Induktiv 

innehållsanaly

s.  
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