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Sammanfattning 
Bakgrund:  Begreppet transperson är ett paraplybegrepp vilket inkluderar alla personer 

som upplever att deras könsidentitet och/eller könsuttryck inte är kongruent 

med det kön de blev tilldelade vid födseln. Prevalensen av transpersoner i 

världen är svår att uppskatta och på grund av den stigmatisering som 

gruppen utsätts för finns förmodligen ett mörkertal. Transpersoner 

diskrimineras, utsätts för våld och övergrepp samt försätts ofta i hälsofarliga 

socioekonomiska tillstånd såsom social exkludering, arbetslöshet och 

hemlöshet. Detta ökar risken för depression, ångest, suicid, missbruk och 

psykisk stress.  

 
Syfte:  Att belysa transpersoners upplevelser kring bemötande från vårdpersonal 

inom den öppna hälso- och sjukvården.  

 
Metod:  För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt. Åtta vetenskapliga 

artiklar analyserades utifrån likheter och skillnader.   

 
Resultat:  Resultatet presenteras utifrån fem olika teman vilka lyder: Vård som främjar 

identitetsutveckling, Att avslöja sin könsidentitet, Kunskap och attityder från 

vårdgivarens sida, Diskriminerad till följd av sin identitet och Ansvaret 

ligger hos patienten.  

 
Diskussion:  Diskussionen betonar hur vårdpersonal kan få ökad förståelse för 

transpersoners behov utifrån Husserls livsvärldsteori. Konsensusbegreppet 

vårdande diskuteras i relation till de bristfälliga vårdrelationer många 

transpersoner vittnar om. Vidare diskuteras kunskapsglappet hos 

vårdpersonalen, dess effekter på vårdens tillgänglighet och behovet av 

utbildning.  

 

Nyckelord: transperson, upplevelse, bemötande, stigmatisering, livsvärld 

 
 



  
 
 

 

Abstract 
Background:   The term transgender is an umbrella term that include all people whose 

gender identity and/or gender expression is not congruent with their 

assigned sex at birth. The prevalence of transgender people is difficult to 

estimate and due to stigma the numbers might be underreported. 

Transgender people are discriminated and exposed to violence and assault. 

Many end up in vulnerable socioeconomic situations that include social 

exclusion, unemployment and loss of household which increases the risk for 

depression, anxiety, suicide, abuse and mental distress.  

 

Aim:  To illuminate transgender peoples experiences of health care staff’s attitudes 

towards them in the general health care.  

 

Method:  A literature review was conducted to answer the aim. Eight scientific 

articles were analyzed focusing on similarities and differences.  

 

Results:  The results are presented in five main themes: Supporting the self-concept, 

To disclose ones gender identity, Knowledge and attitudes within the health 

care system, Discriminated due to ones identity and The responsibility lies 

on the patient.  

 

Discussion:  The discussion emphasize how health care staff can gain understanding for 

transgender peoples needs related to Husserl’s theory of the life world. The 

concept of care are discussed related to the substandard patient-caregiver 

relationship that many transgender people report about. The lack of 

knowledge within the health care system is discussed as well as how it will 

effect transgender peoples access to care and the need of education.  

 
Key worlds:  transgender people, experience, attitudes, stigma, life world 
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Inledning 

Under 2000-talet har sociala medier intagit en allt större plats i människans liv. Genom olika 

former av sociala medier såsom bloggar, Youtube-kanaler, Facebook, Instagram och Twitter 

har murar mellan människor rivits. Om det finns ett intresse för att läsa och lära om hur olika 

grupper av människor upplever sin situation, vilka erfarenheter de bär på, så har stoffet aldrig 

varit så stort och lättillgängligt. Genom att ta del av inlägg av olika slag har jag fått inblick i 

och förståelse för vad många transpersoner tycks utsättas för. Många gånger handlar inläggen 

om negativt bemötande från hälso- och sjukvården. När jag påbörjade min 

sjuksköterskeutbildning lyftes mitt intresse ytterligare. Att människor är i behov av hälso- och 

sjukvård då och då under livets gång är snarare regel än undantag. Men vad är orsaken till 

transpersoners negativa erfarenheter från hälso- och sjukvården och vad är mitt ansvar som 

sjuksköterska?  

 

Bakgrund 

Begreppet transperson 

Begreppet transperson är ett paraplybegrepp med en rad olika undergrupper 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Personer som inbegrips i begreppet är de vars könsidentitet 

och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det kön de blev tilldelade vid födseln. En 

vanlig missuppfattning är att begreppet transperson inkluderar sexuell läggning, vilket är fel 

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter RFSL, 

u.å.). Vissa transpersoner önskar korrigera sin kropp för att kunna leva ett autentiskt liv, andra 

inte (Dargie, Blair, Pukall & Coyle, 2014). Om normerna för könsuttryck och könsidentitet 

inte vore så snäva så skulle det finnas mer utrymme för transpersoner att uttrycka sig och leva 

ett autentiskt liv utan rädsla för att möta fördomar.  

 Ett underbegrepp till begreppet transperson är begreppet transsexuell (RFSL, u.å.). 

Transsexuell innebär att personens könsidentitet inte stämmer överens med det juridiska kön 

som tilldelats personen vid födseln (Folkhälsomyndigheten, 2015). Transsexualism är en 

medicinsk diagnos och diagnostik krävs för att få tillgång till så kallad könsbekräftande 

behandling och byte av juridiskt kön. För byte av juridiskt kön måste personen vara arton år 

fyllda samt folkbokförd i Sverige, könsidentitetsutredningen kan dock påbörjas innan arton 

års ålder. Ofta har utredningen tyvärr lång väntetid vilket i sin tur leder till psykiska 

påfrestningar för den som utreds och önskar vård. Diagnosen transsexuell kan endast ges 

under eget medgivande (RFSL, u.å.).  
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 Begreppen intergender, ickebinär, genderqueer och bigender, inkluderas i begreppet 

transperson och avser personer som identifierar sig som mellan eller bortom den traditionella 

binära könsuppdelningen mellan man och kvinna (RFSL, u.å.). Ibland används begreppen 

som paraplybegrepp för de vars könsidentitet inte följer tvåkönsnormen. I Sverige finns inga 

andra juridiska kön än man och kvinna, en person som är mellan eller bortom den binära 

uppdelningen kan således inte byta juridiskt kön. En cisnormativ är istället en person vars 

könsidentitet/könsuttryck är kongruent med det tilldelade könet vid födseln.  

 

Epidemiologi i världen  

Antalet epidemiologiska studier kring gruppen transpersoner är så pass få att en uppskattning 

är svår att göra (Zucker & Lawrence, 2009). Tidigare uppskattningar baseras främst på antalet 

personer som sökt transrelaterad vård eller bytt juridiskt kön. Uppskattningarna tyder dock på 

ett ökat antal, det är dock oklart huruvida det faktiskt skett en ökning av antalet transpersoner 

eller om ökningen är relaterad till att fler transpersoner söker vård. Gruppen transpersoner är 

en heterogen grupp – vissa lever med en könsidentitet som inte är kongruent med det 

tilldelade könet utan att genomgå en transition, andra genomgår social transition men utan 

könsbekräftande behandling och vissa köper hormoner illegalt (Winter et al., 2016). 

Förmodligen finns även variationer vad gäller uppfattningar kring könsidentitet, könsuttryck 

och könsdysfori i olika länder (Coleman et al., 2011). Om gruppen som mäts är utsatt för 

stigma, såsom transpersoner är, finns det alltid en risk för underrepresentation (Zucker & 

Lawrence, 2009). På grund av dessa svårigheter har forskningen fokuserat på den mest 

tillgängliga gruppen, nämligen de som söker vård på köndsidentitetsmottagningar (Winter et 

al., 2016). Av denna anledning är de uppskattningar som i dagsläget finns kring antalet 

transpersoner i världen förmodligen underskattade. Enligt Pan American Health Organization 

(PAHO) och World Health Organization (WHO) (2013) är således den forskning som i 

dagsläget finns inom demografi och epidemiologi för gruppen transpersoner begränsad och 

bör utvidgas samt förbättras för att öka förståelsen och kunskapen kring transpersoners 

hälsobehov.   

 

Könsdysfori 

Upplevelsen av att könsidentiteten inte är kongruent med det tilldelade könet vid födseln 

resulterar ofta i känslor av obehag, tillståndet kallas då könsdysfori (Coleman et al., 2011). 

Könsdysfori är inte detsamma som att bryta mot rådande könsnormer vad gäller könsidentitet, 
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könsroll eller könsuttryck utan refererar endast till det eventuella obehag som kan uppstå. 

 Vid könsdysfori finns olika typer av behandling att tillhandahålla (Coleman et al., 2011). 

Behandlingen blir alltmer individuell och inkluderar en rad olika behandlingar så som 

medicinsk hormonbehandling, kirurgi, psykoterapi, röstterapi och hårborttagning. Johansson, 

Sundbom, Höjerback och Bodlund (2010) genomförde en studie i Sverige under fem års tid 

som följde upp transsexuella som behandlats för könsdysfori. Syftet var att undersöka de 

transsexuellas samt vårdpersonalens utvärdering av processen att byta kön. Fokus låg på 

lindrad könsdysfori, tillfredsställelse med processen att byta kön, social funktion, jobb, 

relationer och sexualitet. Nästan alla patienter, 95%, var nöjda med kirurgin och dess effekter 

medan vårdpersonalen värderade det till 62% av fallen. Författarna diskuterade skillnaden 

mellan vårdpersonalens och patienternas utvärdering av processen. Å ena sidan menar 

författarna att det är möjligt att vårdpersonalen vägde in fler objektiva och relevanta faktorer 

som påverkade resultatet. Å andra sidan går det att argumentera för att det enda legitima är att 

lyssna till de faktiskt berördas röster där 95% menade att processen att byta kön hade 

förbättrat deras livssituation (Johansson et al., 2010). Generellt sett brukar könsbekräftande 

behandlingar uppnå goda resultat, detta oavsett om behandlingarna utvärderas som helhet 

eller endast utifrån vissa specifika delar av behandlingen (Winter et al., 2016).  

Stigmatisering och utsatthet 

Transpersoner runt om i hela världen lider av att vara en stigmatiserad grupp vilket påverkar 

deras alldagliga liv (Winter et al., 2016). I linje med den stigmatisering som transpersoner 

utsätts för anser vissa i samhället att transpersoner är onormala, sexuellt avvikande eller 

omoraliska. Stigma leder ofta till försämrad hälsa och nedsatt välbefinnande (Winter et al., 

2016; Miller & Grollman, 2015). Fenomenet är mångfacetterat och påverkas av en rad 

faktorer (Winter et al., 2016). Transpersoner som är dubbel-stigmatiserade på grund av 

exempelvis fattigdom, prostitution eller HIV-smitta lider ännu större risk för ohälsa liksom 

personer som tillhör ytterligare en minoritet i samhället, såsom rasifierade. Till skillnad från 

vissa andra stigmatiserade grupper kan transpersoner vara extra utsatta då deras 

grupptillhörighet ibland är svår att dölja (Miller & Grollman, 2015). Enligt samma studie är 

icke-binära transpersoner ofta mer utsatta för stigma än binära transpersoner. Transpersoner är 

dessutom marginaliserade i relation till både homo-, bi- och heterosexuella och utsätts i högre 

grad för stigma och diskriminering (Rotondi, 2011). Mycket tyder på att transpersoner 

upplever sämre hälsotillstånd än den cisnormativa population (Miller & Grollman, 2015; 

Folkhälsomyndigheten, 2015). Transpersoner lider i större utsträckning av depressioner, 
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ångest, rökning, missbruk och suicid (Miller & Grollman, 2015; Rotondi, 2011; Winter et al., 

2016) liksom av psykosomatisk och allmän psykisk stress (Bockting, Miner, Swinburne 

Romine, Hamilton & Coleman, 2013). En studie genomförd av Davey, Arcelus, Meyer och 

Bouman (2016) visade även den att transpersoner löper signifikant högre risk för 

självskadebeteende än den övriga populationen, framförallt transmän tillhör riskgruppen för 

självskadebeteende. 

 

Minoritetsstress 

Personer som tillhör en minoritetsgrupp och diskrimineras på grund av detta riskerar att 

utveckla så kallad minoritetsstress (Miller & Grollman, 2015). Socialstyrelsen (2016) 

beskriver minoritetsstress som en effekt av långvarig och allvarlig stress orsakad av 

exempelvis diskriminering. Det är en form av psykisk ohälsa vilken kan relateras till stress 

inom den specifika gruppen, minoriteten. Minoritetsstress ökar i sin tur risken för psykisk 

ohälsa, självmedicinering med alkohol, psykofarmakaanvändning samt självmordstankar.  

 

Sociala faktorer  

I en rapport utgiven av WHO (2008) framgår det att en rad olika sociala faktorer påverkar 

hälsan. Den orättvisa fördelningen av hälsa runt om i världen bottnar i en ojämn spridning av 

makt, pengar, utbildning och tillgång till service mellan individerna som lever i vår värld. 

Detta får direkta konsekvenser i människors alldagliga liv, exempelvis vad gäller tillgång till 

hälso- och sjukvård, skola, jobb och hushåll liksom var människor väljer att bosätta sig. Dessa 

sociala faktorer är avgörande när det kommer till människors upplevelse av hälsa. Avvisande 

från familj, låg utbildning och få arbetsmöjligheter relaterat till diskriminering och stigma 

leder till att transpersoner ofta hamnar i en socioekonomisk utsatthet (Rotondi, 2011; Winter 

et al., 2016). I en studie där 350 transpersoner deltog menade närmare en tredjedel att deras 

familj inte stöttade dem vad gällde deras könsidentitet, mer än en tredjedel vittnade om 

negativa erfarenheter i skolan från både kamrater, lärare och administration (Bradford, 

Reisner, Hannold & Xavier, 2013). Arbetslöshet, fattigdom och hemlöshet är vanligt 

förekommande och ökar risken för missbruk, suicid och sexuella risktaganden såsom 

prostitution. Enligt Winter et al. (2016) är transpersoner även svårt utsatta för våldsövergrepp 

i stora delar av världen, både dödligt våld liksom misshandel. I studien genomförd av 

Bradford et al. (2013) rapporterade 27% av deltagarna att de blivit utsatta för våld och 

sexuella övergrepp, både som ungdom och vuxen.  
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Socialt stöd 

Identitetsstöd, att andra accepterar, stöttar och besvarar ens könsidentitet är en signifikant 

faktor för välbefinnande hos transpersoner (Rotondi, 2011). Moody och Smith (2013) 

genomförde en studie med syfte att undersöka vuxna transpersoners skyddsfaktorer gentemot 

suicid, resultatet visade att socialt stöd från vänner och familj samt optimism var signifikanta 

skyddsfaktorer. Personer som är genderqueer har en könsidentitet som inte utgår ifrån den 

binära uppdelningen av kön mellan man och kvinna, genderqueer befinner sig således mellan 

eller bortom denna skala (RFSL, u.å.). Personer som är genderqueer tycks utsättas för en 

högre grad av diskriminering än transpersoner vars könsidentitet är binär, därför undersökte 

Budge, Rossman och Howard (2014) sambandet mellan socialt stöd, copingstrategier, 

depression och ångest hos genderqueera personer i USA. Resultatet visade att det fanns ett 

direkt samband mellan socialt stöd och minskad depression och ångest liksom mellan positiva 

copingstrategier och minskad depression och ångest. Författarna såg även ett signifikant 

samband mellan personer med stort socialt stöd, positiva copingstrategier och minskad 

rapportering av ångest.  

 

Öppen hälso- och sjukvård 

Den hälso- och sjukvård som erbjuds inom Sveriges landsting är uppdelad i sluten och öppen 

vård (Blomqvist & Petersson, 2014). Med öppen hälso- och sjukvård avses den vård som ges 

inom primärvården och vid sjukhusens mottagningar, hemsjukvården inkluderas inte i 

begreppet (Socialstyrelsen, u.å.). Den främsta öppenvården ges vid vårdcentraler (Blomqvist 

& Petersson, 2014). Öppenvården ansvarar för befolkningens grundläggande behov av 

medicinsk behandling och omvårdnad, både förebyggande och rehabiliterande. Denna hälso- 

och sjukvårdsverksamhet möter alla åldrar, sjukdomar och patientgrupper. Vård inom den 

öppna hälso- och sjukvården är aktuell då tiden för vårdinsatsen inte förväntas vara särskilt 

lång (Socialstyrelsen, u.å.). Dessutom är det generellt sett dagtid som vårdinsatsen sker, finns 

behov av övernattning skrivs personen vanligtvis in i den slutna vården.  

 Folkhälsovetenskap handlar om befolkningens hälsa och hälsans bestämningsfaktorer 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Under år 2003 fick Sverige ett övergripande nationellt 

mål för folkhälsoarbetet, nämligen att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om befolkningens hälsa, i begreppet 
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inkluderas både hälsonivån hos befolkningen liksom fördelningen av hälsa. Önskvärt är att 

hälsan fördelas så jämlikt som möjligt inom befolkningens olika grupper.  

 

Sjuksköterskan  

Den grundutbildade sjuksköterskan hade fram till och med år 2010 en giltig 

kompetensbeskrivning utgiven av Socialstyrelsen, det var i och med den nya 

patientsäkerhetslagen som Socialstyrelsen förlorade sitt ansvar i frågan (Westin, 2015). 

Istället hamnade ansvaret om kompetens på verksamhetschefen. Svensk 

sjuksköterskeförening tog under år 2016 på sig ansvaret att formulera en ny 

kompetensbeskrivning för grundutbildade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2015). De anser att det är angeläget att säkerställa den legitimerade sjuksköterskans nationella 

kompetens. Utöver behovet av en kompetensbeskrivning så finns sex olika kärnkompetenser 

beskrivna vilka bör gälla för alla professioner inom hälso- och sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). De sex kompetenserna lyder som följer: personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker 

vård och informatik. 

  Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2008) är sjuksköterskans förhållningssätt i mötet 

med utsatta människor avgörande för upplevelsen av vården. Grunden för all omvårdnad är 

det mellanmänskliga mötet där förmågan att skapa en god dialog och ett välfungerande 

samspel främjar tillit och förtroende. En respektfull dialog gynnar patientens delaktighet i 

vården och i de beslut som fattas vilket verkar hälsofrämjande.  

     I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det beskrivet att sjuksköterskans primära ansvar 

är att ta hand om människor i behov av vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Sjuksköterskan ska i sitt vårdarbete främja en miljö som respekterar mänskliga rättigheter, 

värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar både hos enskilda individer som i samhället 

liksom låta vårdarbetet genomsyras av kulturell kompetens. Dessutom bär sjuksköterskan ett 

ansvar att initiera och främja hälsoarbete som syftar till att tillgodose sårbara 

befolkningsgruppers hälsobehov samt sociala behov. Resurser och tillgång till vård ska 

fördelas på ett sådant sätt att det främjar jämlikhet och social rättvisa.  

 

Sjuksköterskors attityder och kunskap  

I en intervjustudie med sjuksköterskor undersökte Carabez, Eliason och Martinson (2016) 

sjuksköterskors kunskap kring transpersoners hälsobehov. Mer än hälften av sjuksköterskorna 
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uttryckte att de blev obekväma när de skulle vårda en transperson vilket hade sin grund i 

okunskap. Många av deltagarna blev nervösa och obekväma när de blev tillfrågade om 

transpersoners specifika hälsobehov, vissa använde ett avhumaniserat språk och refererade till 

en transperson som ”det”. Flera sjuksköterskor vittnade om att transpersoner blir exotifierade 

och att skvaller om patienten mellan sjuksköterskor förekom. Svårigheter, förvirring och 

ovilja att använda rätt pronomen var vanligt. Ytterligare en studie belyser att sjuksköterskor 

upplever svårigheter att använda ett inkluderande språk gentemot transpersoner (Carabez, 

Pellegrini, Mankovitz, Eliason & Scott, 2015). Studien undersökte i vilken utsträckning ett 

inkluderande språk används i formulär som patienten ska fylla i. Av 268 sjuksköterskor var 

det endast 5% som rapporterade att de använde inkluderande formulär, 44% hade inte 

kännedom om inkluderande formulär, 37% förstod inte vad ett inkluderande formulär innebar 

och 14% förvirrade genus/kön med sexualitet.  

 En litteraturstudie genomförd av Lim och Hsu (2016) sammanställer litteratur kring 

sjuksköterskestudenters attityder gentemot HBTQ-personer. Resultatet visade att mindre än 

50% av de genomgångna studierna pekade på positiva attityder hos sjuksköterskestudenterna. 

Dock sågs en mer positiv inställning i studier genomförda efter år 2000, trots detta menar 

författarna att det är önskvärt att inkludera HBTQ- personers specifika hälsobehov i 

sjuksköterskeprogrammets läroplan för att öka den kulturella kompetensen.  

 

Problemformulering 

Det är svårt att uppskatta hur många transpersoner det finns runt om i världen, den aktuella 

forskningen antyder att antalet har ökat under senare år. Att gruppen är utsatt för stigma ökar 

dessutom risken för underrepresentation. Stigmatiseringen innebär risker som utmanar hälsan 

och välbefinnandet. Forskning har visat att transpersoner generellt sett upplever sämre hälsa 

än den cisnormativa populationen när det kommer till depression, ångest, missbruk, rökning, 

suicid och psykisk stress. Stigmatiseringen påverkar transpersoners alldagliga liv och 

påverkar sociala faktorer såsom avvisande från familj, hemlöshet och arbetslöshet. 

Följaktligen riskerar transpersoner att hamna i socioekonomisk utsatthet vilket kan leda till 

riskbeteenden, exempelvis missbruk, suicid och prostitution. Sjuksköterskan ska verka för att 

främja mänskliga rättigheter, stödja sårbara befolkningsgruppers hälsobehov och fördela 

resurser rättvist. Trots detta tycks transpersoner ibland bemötas på ett avhumaniserat sätt 

inom hälso- och sjukvården. Genom att belysa transpersoners upplevelser av bemötande från 
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vårdpersonal inom den öppna hälso- och sjukvården kan litteraturöversikten förhoppningsvis 

bidra med fördjupad förståelse och kunskap kring just detta fenomen.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen var att belysa hur transpersoner upplever bemötande från vårdpersonal 

inom den öppna hälso- och sjukvården.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Husserls livsvärldsteori 

Livsvärldsteorin tar avstamp i tankar från den tyske filosofen Husserl (1954/2002). Teorin 

fokuserar på människans upplevelser och erfarenheter (Carlsson, 2014) och att varje människa 

har sin egen unika livsvärld även om den delas med andra (Dahlberg & Segesten, 2010). Den 

enskilda människans erfarenheter och förståelse av erfarenheterna formar livsvärlden för just 

den personen (Wiklund Gustin, 2012). Liknande situationer kan därför tolkas och förstås olika 

beroende av person. Livsvärlden är vad Husserl kallar subjekt-relativ, den upplevs alltid i 

relation till ett subjekt och kan aldrig vara helt objektiv (Bengtsson, 2005). I livsvärlden finns 

stor rikedom av egenskaper som inte kan reduceras till fysiska ting. Där finns psykiska 

egenskaper, tankar och känslor. Genom livsvärlden erfar vi verkligenheten – oss själva, andra 

och världen (Dahlberg & Segesten, 2010) och den tolkas olika beroende på människors 

erfarenheter samt tid, rum och relationer (Wiklund Gustin, 2012). Livsvärlden skapas och 

existerar således endast genom människan, trots detta är den en påtaglig verklighet. Det är i 

och igenom livsvärlden som en människa upplever hälsa och välbefinnande liksom ohälsa, 

lidande och sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 Den levda kroppen beskrivs som livsvärldens nav (Dahlberg & Segesten, 2010). Kroppen 

är mer än en biologisk enhet eller system (Dahlberg & Segesten, 2010) och omöjlig att skilja 

från själ och ande (Wiklund Gustin, 2012). Kroppen är ett subjekt med erfarenheter, den är 

fylld av minnen, upplevelser, tankar, känslor (Dahlberg & Segesten, 2010). Inte minst är den 

både meningsbärande och meningsskapande. Kroppen är både subjekt och objekt – kroppen 

kan både beröra och känna beröring, samtidigt (Wiklund Gustin, 2012). Skillnaden från andra 

objekt är att vi aldrig kan lämna vår kropp, den är alltid med oss, således är varje människa 

sin kropp och varje förändring i kroppen innebär förändringar i tillgången till världen och 

livet, varje lidande påverkar hela existensen (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom kroppen 

uttrycker vi våra känslor och upplevelser (Carlsson, 2014).  
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Konsensusbegreppet vårdande 

För att bredda det teoretiska ramverket utgår författaren till litteraturöversikten även från 

konsensusbegreppet vårdande. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) så bör vårdande innebära 

något mer än endast bekämpande av sjukdom och annan ohälsa. Fokus för vårdandet bör ligga 

på att stärka individers upplevelse av välbefinnande och hälsa oavsett sjukdom eller tillstånd 

av ohälsa. Vårdandets främsta syfte bör vara att stärka individers livskraft så att de själv kan 

bidra till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande, att återfinna balans i tillvaron. Sjukdom och 

lidande bör ses i individens hälsosammanhang för att kunna stödja, återställa, bevara och 

stärka hälsoprocesser. Vårdande inom en livsvärldsteoretisk hållning kännetecknas av 

öppenhet och följsamhet, en vårdare bör använda alla sina sinnen för att försöka få inblick i 

personens livsvärld och kunna vårda utifrån den. Genom ett genuint intresse för personens 

livsvärld kan vårdaren få ta del av patientens upplevelser och erfarenheter av sin sjukdom 

eller sitt lidande samt hur hälsa och välbefinnande stärks för just den personen.  

 Det mellanmänskliga mötet är en viktig dimension av vårdandet, det är i det mötet som 

vården skapas, i så kallade vårdande möten (Dahlberg & Segesten, 2010). För att kunna bidra 

till att stötta hälsa och välbefinnande är det en förutsättning att den mellanmänskliga 

relationen mellan vårdare och patient fungerar. Den vårdande relation som uppstår mellan 

vårdare och patient bör präglas av ett engagemang med fokus på patientens behov. Det är inte 

en naturligt vårdande relation, vårdaren utgår från sin kunskap men bör samtidigt vara öppen 

och följsam gentemot patienten.  

 

Metod 

För att försöka besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt utifrån Fribergs (2012) 

beskrivning. Det innebär en sammanställning av befintlig forskning för att skapa en 

kunskapsöversikt inom det valda området.  

 

Datainsamling 

Insamling av datamaterial genomfördes i databaserna Cinahl Complete, PubMed och Nursing 

& Allied Health Database. Sökningarna ägde rum mellan 2016-10-10 och 2016-11-08. 

Sökord som användes var transgender, trans people, primary care, health care, care, 

qualitative och experience. Sökorden kombinerades på olika vis och boolesk sökteknik 

användes då termen AND kopplades ihop med ett eller flera sökord (Östlundh, 2012). 
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Författaren använde även frassökning enligt Friberg (2012). För presentation av de sökningar 

som genererade artiklar till resultatet, se bilaga 1.  

 

Urval 

I databasen Cinahl Complete begränsades urvalet till artiklar som var peer reviewed, english 

och publicerade mellan åren 2010 och 2016. Peer reviewed innebär att artikeln är granskad av 

en expert inom ämnet och att författarna till studien är avidentifierade för den som granskar 

(Karlsson, 2012). I PubMed gjordes begränsningarna english och publicerat senaste fem åren. 

I databasen Nursing & Allied Health Database begränsades sökningen till english, peer 

reviewed och publicerat mellan åren 2010 och 2016. Författaren gick sedan igenom alla 

rubriker på träffarna för att sedan läsa abstract till de rubriker som tycktes relatera till 

litteraturöversiktens syfte. De studier vars abstract berörde litteraturöversiktens syfte lästes 

sedan i sin helhet i enlighet med Rosén (2012). I processen försökte författaren ha ett öppet 

förhållningssätt för att inte missa eventuella relevanta artiklar. Författaren eftersträvade att 

endast välja studier utförda i Europa, Nordamerika och Australien för att minska kulturella 

och sociala diskrepanser mellan studier. Författaren valde att inkludera både kvantitativa och 

kvalitativa studier. Sökningarna resulterade i totalt åtta artiklar som författaren ansåg kunde 

svara mot litteraturöversiktens syfte (se bilaga 2).  

 

Analys 

Sökningarna resulterade i åtta artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats som författaren 

till litteraturöversikten analyserade i enlighet med Friberg (2012). Först lästes artiklarna 

igenom i sin helhet, sedan översattes och sammanfattades resultaten. Istället för att diskutera 

och jämföra resultaten med en författarkollega fick författaren självständigt reflektera över 

likheter och skillnader utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Författaren skrev ut alla artiklar och 

placerade dem på en stor yta framför sig för att kunna ha översikt. Till en början kodade 

författaren materialet med hjälp av färger men övergick ganska snabbt till att istället koda 

materialet utifrån återkommande begrepp i de olika resultatartiklarna. Begreppen skrevs ner i 

marginalen på resultatartiklarna för att hela tiden finnas nära till hands vid jämförelse av 

artiklarna. Författaren tolkade begreppen och försökte på så vis se relationer mellan olika 

begrepp, begrepp som ansågs beröra samma fenomen placerades under ytterligare ett begrepp 

av mer teoretiskt och abstrakt slag. Till slut mynnade analysen ut i de teman som presenteras i 

resultatet.  
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Forskningsetiska överväganden 

Vid all forskning är etisk känslighet viktigt (Kjellström, 2012). Genom hela 

forskningsprocessen finns etiska aspekter och överväganden som forskaren aktivt bör 

reflektera kring. Även en litteraturöversikt innehåller etiska dimensioner såsom krav på 

adekvata kunskaper inom metod och översättning av det engelska språket.  

 Författaren har under arbetets gång aktivt reflekterat kring eventuella brister inom dessa 

områden. Författaren till litteraturöversikten har använt sig av lexikon för översättning och 

nyansering av det engelska språket. Till handledare och handledningsgrupp har frågor kring 

metodik aktivt tagits upp under arbetets gång för att minska risken för metodfel. Författaren 

har i största möjliga mån satt sin förförståelse i klammer vid analys av resultatet liksom 

försökt förhålla sig objektiv under arbetets gång.  Ytterligare ett etiskt övervägande för 

studien var att gruppen som berörs är utsatt. Författaren har därför aktivt reflektera kring val 

av begrepp och försökt minska risken för att gruppen framställs som objekt istället för 

subjekt. Av de artiklar som inkluderades i litteraturöversiktens resultat var alla utom en 

granskade av en etisk kommitté. Författarens mål var att endast inkludera artiklar som blivit 

etiskt granskade, efter noggrant övervägande bestämde sig författaren för att trots detta 

inkludera artikeln.  

 

Resultat  

Analysen av det insamlade datamaterialet mynnade ut i fem olika teman varav ett har två 

underteman. Alla teman försöker svara på litteraturöversiktens syfte utifrån olika perspektiv. 

Resultatet presenteras i de teman som följer: Vård som främjar identitetsutveckling, Att 

avslöja sin könsidentitet, Kunskap och attityder från vårdgivarens sida, Diskriminerad till 

följd av sin identitet och slutligen temat Ansvaret ligger hos patienten. Temat Vård som 

främjar identitetsutveckling har de två undertemana Vårdrelationens betydelse och Språket 

och symbolers betydelse.  

 

Vård som främjar identitetsutveckling  

Att vårdgivare inte respekterar transpersoners identitet var ett återkommande fenomen som 

deltagarna rapporterade om (Sharek, McCann, Sheerin, Glacken & Higgins, 2014; Koh, Kang 

& Usherwood, 2014; Hagen & Galupo, 2014; Kosenko, Rintamaki, Raney & Maness, 2013; 

Rounds, McGrath & Walsh, 2013; Roller, Sedlak & Draucker, 2015). I en studie med 144 
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deltagare framkom att en minoritet av deltagarna kände sig respekterad som HBTQ-person 

(Sharek et al., 2014). Många deltagare upplevde att deras identitet reducerades när 

vårdgivaren inte tog ansvar för att innefatta hela identiteten exempelvis genom att använda ett 

inkluderande språk såsom att tilltala personen med rätt namn och pronomen eller formulera 

öppna frågor (Hagen & Galupo, 2014; Kosenko et al., 2013; Rounds et al., 2013; Koh et al., 

2014). Flera av deltagarna vittnade om att vårdgivare drog felaktiga slutsatser om dem som 

person, vilket upplevdes som ett hinder för transpersoner att erhålla vård (Rounds et al., 2013; 

Hagen & Galupo, 2014).   

 

Vårdrelationens betydelse  

Hur vårdgivaren bemöter patienter samt dennes förmåga att skapa en god vårdrelation 

påverkade deltagarnas upplevelser av vården (Kosenko et al., 2013; Koh et al., 2014; Hagen 

& Galupo, 2014; Roller et al., 2015; Xavier et al., 2013; Rounds et al., 2013). Vissa uttryckte 

att en dålig vårdrelation utgjorde en barriär i tillgången till vård (Xavier et al., 2013) och 

andra menade att det var svårt att forma långsiktigt fungerande relationer med vårdgivare, 

detta var dock viktigt för att få tillgång till transkompetent och transvänlig vård (Roller et al., 

2015).  

 Respektlösheten gentemot deltagarnas identitet kunde manifesteras på olika sätt, 

exempelvis genom okänsligt bemötande (Kosenko et al., 2013), inkorrekt användning av 

pronomen (Kosenko et al., 2013; Hagen & Galupo, 2014), dåligt formulerade frågor, direkta 

kommentarer angående personens könsidentitet (Kosenko et al., 2013; Rounds et al., 2013), 

förhastade slutsatser (Kosenko et al., 2013; Rounds et al., 2013; Hagen & Galupo, 2014) och 

försök att övertala personen att inte genomgå transition (Kosenko et al., 2013). I en studie 

lyfte deltagarna att respekt från vårdgivaren bidrog till att förbättra vårdens tillgänglighet 

(Koh et al., 2014) och andra menade att vårdgivaren bör vara medveten om att personen de 

möter kan vara av HBTQ-identitet (Sharek et al., 2014). 

 God kommunikationsförmåga liksom förmågan att möta andra människor ansåg många av 

deltagarna var viktiga egenskaper hos en vårdgivare (Rounds et al., 2013; Hagen & Galupo, 

2014). En studie beskrev det som förmågan att skapa en trygg och säker miljö, att vara 

förtrolig, att engagera sig i patienten som person samt respektera patientens autonomi och 

privatliv (Rounds et al., 2013). Vissa deltagare menade att vårdgivare som anpassade hela 

interaktionen med dem utifrån deras (patientens) önskemål ledde till en känsla av att 

vårdgivaren brydde sig om dem som person, inte enbart deras hälsotillstånd. Deltagarna 

menade dessutom att denna typ av bekräftande interaktion ökade deras förtroende för att 
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vårdgivaren behandlade och såg på dem på ett passande sett, vilket påverkade deras 

upplevelse av hälsa positivt. Det handlade om att bekräfta personens könsidentitet utifrån alla 

aspekter av vårdande, att utgå från en helhetsbild av människan (Hagen & Galupo, 2014).  

 Att vårdgivaren visade att hen var obekväm i mötet med transpersoner upplevdes som 

negativt (Kosenko et al., 2013). Detta kunde ta sig uttryck i form av nervositet, stirrande eller 

undvikande av ögonkontakt. Beteendet behöver inte bottna i fördomar men deltagarna 

uttryckte ändå att det signalerade negativa känslor gentemot dem som person.  

 

Språkets och symbolers betydelse 

Hur vårdgivaren uttryckte sig och använde språket var viktigt och för många avgörande när 

det kom till att känna sig respekterade (Sharek et al., 2014; Kosenko et al., 2013; Koh et al., 

2014; Rounds et al., 2013; Hagen & Galupo, 2014). Att använda ett inkluderande språk med 

öppna frågor var att föredra (Sharek et al., 2014; Kosenko et al., 2013; Koh et al., 2014; 

Hagen & Galupo, 2014) liksom att vara noga med tilltalsnamn och pronomen (Kosenko et al., 

2013; Hagen & Galupo, 2014; Rounds et al., 2013). Ett exkluderande språk ansågs 

underbygga HBTQ-personers utsatthet (Sharek et al., 2014; Kosenko et al., 2013; Hagen & 

Galupo, 2014). Att som vårdgivare sträcka sig längre än till språkets utformning för att 

bekräfta en persons identitet, exempelvis genom tonen på deras röst eller ordval för att visa 

ömsinthet, uppskattades av många deltagare (Hagen & Galupo, 2014).   

 Även symboler togs upp som betydelsefulla för vissa deltagare då de kan förmedla 

vårdgivarens attityd gentemot transpersoner (Koh et al., 2013). Symbolerna kunde både 

förstärka och försvaga deltagarens förtroende för vårdgivare. Symboler som fungerade 

förstärkande kunde exempelvis vara en HBTQ-logga (Koh et al., 2013; Rounds et al., 2013), 

regnbågsflaggan (Koh et al., 2013) eller relevanta tidningar i väntrummet. Motsatt kunde ett 

religiöst tecken försvaga deltagarens förtroende för vårdgivaren. Å andra sidan menade vissa 

deltagare att trots att de uppskattade positiva symboler som tydde på acceptans så uppstod 

problem då symbolerna inte överensstämde med vårdgivarens faktiska attityd (Rounds et al., 

2013). Samma känsla vittnade deltagare om angående formulär som hade ett inkluderande 

språk, deras förväntningar på vårdgivarens kompetens ökade för att sedan grusas när 

vårdgivaren inte tillämpade informationen från formulären på ett adekvat sätt (Hagen & 

Galupo, 2014).  
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Att avslöja sin könsidentitet  

Många deltagare vittnade om svårigheter att avslöja sin könsidentitet för vårdgivaren (Sharek 

et al., 2014; Xavier et al., 2013; Hagen & Galupo, 2014; Koh et al., 2014). Att kunna lita på 

sin vårdgivare var avgörande för att våga avslöja sin könsidentitet (Sharek et al., 2014; Xavier 

et al., 2013; Koh et al., 2014). Även personliga egenskaper hos vårdgivaren såsom att vara 

varm, trevlig och vänlig ansågs underlätta avslöjandet, personliga attribut kunde dock även 

försvåra avslöjandet om transpersonen ansåg att attributen kunde utgöra ett hinder (Koh et al., 

2014). Det kunde exempelvis röra sig om ålder, kön, etnicitet och religion. En del av 

deltagarna uttryckte att de endast avslöjade sin könsidentitet till vårdgivare som de hade en 

relation till (Xavier et al., 2013; Sharek et al., 2014). Vissa menade att avslöjningsmomentet 

bedömdes utifrån potentiella reaktioner, stöd, förtrolighet och attityder (Sharek et al., 2014). 

En del menade att de endast avslöjade sin könsidentitet om den var av relevans för 

vårdgivaren (Sharek et al., 2014; Koh et al., 2014). En studie visade att transpersoner är 

signifikant mindre öppna med sin könsidentitet när det kommer till personliga relationer 

jämfört med hur öppna homo- och bisexuella är med sin sexuella läggning (Whitehead, 

Shever & Stephenson, 2016). Dock sågs ingen signifikant skillnad när det kom till öppenhet 

gentemot vårdgivare. De homo- och bisexuella som var öppna med sin sexuella läggning för 

vårdgivaren hade ett bättre allmänt hälsotillstånd än de homo- och bisexuella som inte var 

öppna med sin sexuella läggning, denna korrelation syntes inte hos transpersoner när det kom 

till öppenhet angående könsidentitet. I en studie med 20 transpersoner varav tre var icke-

binära var det endast dessa tre som aldrig avslöjat sin könsidentitet inom en vårdkontext 

(Hagen & Galupo, 2014).  

 Att avslöja sin könsidentitet var ofta förknippat med rädsla för att vården skulle påverkas 

negativt (Koh et al., 2014; Xavier et al., 2013; Sharek et al., 2014; Hagen & Galupo, 2014). 

Vissa deltagare uttryckte att de var rädda att vårdgivaren skulle bli fientlig och okänslig 

(Xavier et al., 2013) eller att vårdgivaren skulle döma dem och vården bli bristfällig (Koh et 

al., 2014). Andra var rädda att deras identitet inte skulle respekteras eller att vårdgivaren 

skulle se den som falsk (Hagen & Galupo, 2014).  

 

Kunskap och attityder från vårdgivarens sida 

För att som transperson kunna få tillgång till god och kvalitativ vård var det av största vikt att 

vårdgivaren var transkompetent och accepterande (Roller et al., 2015; Hagen & Galupo, 

2014; Xavier et al., 2013; Sharek et al., 2014; Whitehead et al., 2016; Rounds et al., 2013). 



  15 (34) 
 

Transpersoner stötte på fientlighet, okänslighet, respektlöshet samt diskriminering när de 

sökte vård vilket försvårade vårdens tillgänglighet (Xavier et al., 2013; Kosenko et al., 2013). 

Okunskap från vårdgivarens sida innebar en barriär för transpersoners tillgång till adekvat 

vård (Roller et al., 2015; Rounds et al., 2013; Sharek et al., 2014; Whitehead et al., 2016; 

Hagen & Galupo, 2014).  

 I en studie framkom det att majoriteten av deltagarna ansåg att vårdgivare ofta var 

okunniga inom HBTQ-frågor (Sharek et al., 2014). Om vårdgivaren hade en kunskapsbas 

inom HBTQ-terminologi och insikt om att alla människor är olika underlättade det vårdmötet 

samt ökade kvaliteten på vården (Rounds et al., 2013). De icke-binära deltagarna i en studie 

menade att de inte delade med sig av sin könsidentitet för vårdgivaren då de antog att 

vårdgivaren inte skulle förstå (Hagen & Galupo, 2014). Vissa deltagare vittnade om en akut 

kunskapsbrist kring transpersoners hälsobehov (Sharek et al., 2014) och behovet av att utbilda 

personalen inom hälso- och sjukvården lyftes (Sharek et al., 2014; Koh et al., 2014). I en 

studie framkom det att det finns en generell förväntan hos deltagarna att vårdgivaren har 

kunskap om hälso- och sjukvården - de ska veta var information finns att hämta samt vart 

patienten kan remitteras om nödvändigt (Rounds et al., 2013).   

 

Diskriminerad till följd av sin identitet  

En stor andel av deltagarna vittnade om att de blivit diskriminerade till följd av sin 

könsidentitet inom vårdkontexten (Roller et al., 2015; Xavier et al., 2013; Koh et al., 2014; 

Kosenko et al., 2013) eller var rädda för att bli det (Koh et al., 2014). Diskrimineringen 

manifesterades på ett antal olika sätt såsom att bli nekad vård eller få undermålig vård, 

(Xavier et al., 2013; Kosenko et al., 2013; Koh et al., 2014), vissa menade att de blev 

behandlade som ett objekt (Xavier et al., 2013), andra menade att vårdgivaren drog opassande 

och inkorrekta slutsatser om deras sexuella aktiviteter (Koh et al., 2014). Av 152 deltagare i 

en studie vittnade sju av dessa om att de blivit tvingade av sin vårdgivare att genomgå 

behandling, några av dessa blev tvångsinlagda på en psykiatrisk avdelning, andra avfärdades 

som psykiskt sjuka och vissa hade fått genomgå onödiga undersökningar. 

 

Ansvaret ligger hos patienten  

Att transpersoner själva får ta ansvar för att få tillgång till vård vittnade många om (Roller et 

al., 2015; Hagen & Galupo, 2014; Koh et al., 2013; Whitehead et al., 2016). Att självständigt 

söka upp en transkompetent och transvänlig vårdgivare var vanligt (Hagen & Galupo, 2014; 
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Roller et al., 2015; Koh et al., 2013). Deltagarna lade ner mycket tid och ork på att hitta en 

passande vårdgivare (Hagen & Galupo, 2014; Roller et al., 2015). Internet användes av vissa 

för att efterforska vårdgivare samt få tips från andra transpersoner (Roller et al., 2015). Enligt 

vissa deltagare var en av de främsta orsakerna att välja en vårdgivare att andra transpersoner 

gick dit (Whitehead et al., 2016). Ett flertal deltagare berättade att de åkte långa sträckor för 

att träffa en transkompetent och transvänlig vårdgivare och på så vis få tillgång till adekvat 

vård (Roller et al., 2015; Whitehead et al., 2016).  

 

Diskussion 

Litteraturöversiktens diskussion inleds med en metoddiskussion där författaren reflekterar och 

diskuterar styrkor och svagheter kring litteraturöversiktens metodologiska tillvägagångssätt. 

Diskussionen övergår sedan i en resultatdiskussion där resultatet diskuteras utifrån Husserls 

livsvärldsteori och konsensusbegreppet människa, vilka utgör litteraturöversiktens teoretiska 

utgångspunkter. Vidare diskuteras resultatet i relation till litteraturöversiktens bakgrund samt 

ytterligare vetenskapliga artiklar.  

 

Metoddiskussion 

Författaren till litteraturöversikten började med att genomföra en första sökning i de olika 

databaserna och fick då uppfattningen att det var ett relativt bra efterforskat område, dock 

ändrades denna uppfattning då författaren mer grundligt läste de artiklar sökningarna 

resulterade i. En stor del av artiklarna ville belysa gruppens utsatthet för HIV och andra 

handlade om transpersoners sexualitet vilket inte besvarar syftet för litteraturöversikten. 

 Endast databaser som tillhandahålls via Ersta Sköndal Högskola användes för att hitta 

relevanta artiklar i ett led att kvalitetssäkra litteraturöversikten. Cinahl Complete och Nursing 

& Allied Health Database valdes för deras stora utbud av material inom omvårdnad. 

PubMed’s främsta fokus är istället det biomedicinska men där finns även en del 

vårdvetenskapligt material och databasen är stor (Karlsson, 2012). Svenska Mesh användes 

som översättningsverktyg för att hitta ett lämpligt engelskt sökord för det svenska ordet 

öppenvård vilket resulterade i de två termerna outpatient och ambulatory care. Dessvärre 

genererade inte dessa sökord några resultatartiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte.  

 Artiklar från ungefär år 2010 och framåt försökte generellt sett förstå gruppen 

transpersoner på andra premisser än artiklar publicerade tidigare. Författaren till 

litteraturöversikten är av uppfattningen att tidigare artiklar gjorde gruppen transpersoner till 
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ett exotiskt fenomen, något att titta på under lupp medan senare studier istället försökte få 

inblick i och förstå transpersoners motgångar, svårigheter och behov utifrån deras egna 

utsagor. Av denna anledning valde författaren att begränsa sökningarna till artiklar 

publicerade från och med år 2010. Detta resulterade i resultatartiklar som är publicerade 

förhållandevis nyligen, de äldsta från år 2013, vilket kan anses vara en styrka då författaren 

till litteraturöversikten anser att den här typen av kunskap förändras över tid.   

 I databaserna Cinahl Complete och Nursing & Allied Health Database begränsades 

sökningarna till artiklar som var peer reviewed. Trots avgränsningen resulterade sökningarna i 

tillräckligt många relevanta träffar som alla var vetenskapligt granskade, vilket kan ses som 

en fördel vid kvalitetsgranskning av denna litteraturöversikt. Författaren valde att inte 

begränsa sin sökning med så kallad full text. Detta för att inte riskera att missa potentiella 

artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte, vilket medförde att en artikel som inte fanns 

tillgänglig med full text inhandlades och inkluderades i litteraturöversikten. Tyvärr var 

utbudet av studier genomförda i Sverige eller övriga Norden och som besvarade syftet 

obefintligt. Den forskning som i dagsläget finns inom området härstammar främst från USA. 

Urvalet begränsades därför till artiklar utförda i Nordamerika, Europa och Australien för att i 

den mån det går öka överförbarheten till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. 

Författaren är dock medveten om att stora kulturella skillnader finns trots denna begränsning.  

 Alla förutom en av de artiklar som ingår i litteraturöversiktens resultat uppfyller 

författarens forskningsetiska överväganden. I studien genomförd av Roller et al. (2015) 

presenteras inga etiska överväganden och på tidskriftens hemsida kan författaren till 

litteraturöversikten inte läsa något om att tidskriften har specifika krav på att de artiklar som 

de publicerar ska ha blivit etiskt godkända. Att inkludera artikeln trots detta kan anses vara en 

brist. Författaren anser dock att studien verkar för att främja transpersoners tillgång till vård. 

Att de som deltog i studien själva identifierade sig som transperson samt att det resultat som 

författarna i studien kom fram till var synligt för deltagarna som fick kommentera dess 

trovärdighet anser författaren ytterligare styrker beslutet att låta artikeln ingå i 

litteraturöversikten.  

 Litteraturöversiktens resultat baseras på studier genomförda med både kvantitativ och 

kvalitativ metod. Enligt Friberg (2012) är det att föredra studier med kvalitativ metod när 

syftet är att belysa upplevelser. Det var dock svårt att begränsa urvalet till endast kvalitativa 

studier då utbudet var snävt. Ett alternativ hade förvisso varit att utöka tidsintervallet till 

artiklar publicerade tidigare än år 2010, författaren är dock av uppfattningen att kvaliteten på 

litteraturöversikten då hade tummats på från annat håll.  
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 Av de åtta artiklar som ingår i resultatet är fyra av dessa renodlat kvalitativa (Hagen et al., 

2014; Roller et al., 2015; Rounds et al., 2013; Xavier et al., 2013) och en är mixed method 

(Sharek et al., 2014). I de renodlat kvalitativa studierna har datainsamling gjorts genom 

intervjuer eller fokusgrupper, materialet har sedan transkriberats, kodats och tematiserat med 

syfte att ringa in upplevelser och fenomen. Ytterligare två studier (Koh et al., 2014; Kosenko 

et al., 2013) har analyserat sitt material genom kodning och tematisering, dock är deras 

datamaterial insamlat med hjälp av enkätundersökningar via internet. Enkätundersökningarna 

byggde på öppna frågor och fokuserade på deltagarnas erfarenheter och upplevelser. Detta är 

således studier som kombinerar den kvantitativa och kvalitativa metoden. Det kan anses vara 

en nackdel att använda sig av enkätundersökningar när syftet är att fånga upplevelser, å andra 

sidan kan det komma att bli en fördel när gruppen som bär på upplevelserna är stigmatiserad 

och kanske föredrar att vara anonyma. Slutligen inkluderades en studie vars metod var 

renodlat kvantitativ (Whitehead et al., 2016). Detta för att den trots sin ansats ansågs bidra 

med att besvara studiens syfte.  

 Då sökning av resultatartiklar påbörjades var målet att endast inkludera studier där alla 

deltagare identifierade sig som transperson. Detta för att undvika att klumpa samman personer 

som identifierar sig som HBTQ och utgå ifrån att deras erfarenheter och upplevelser 

överensstämmer med varandra. Detta visade sig vara synnerligen svårt vilket resulterade i att 

fyra av de åtta studierna inkluderade deltagare som identifierade sig som HBTQ-person, inte 

specifikt transperson (Koh et al., 2014; Rounds et al., 2013; Sharek et al., 2014; Whitehead et 

al., 2016). För mer exakta siffror gällande antalet transpersoner i dessa studier var god se 

bilaga 2. Författaren till litteraturöversikten var medveten om denna brist vid analys av 

artiklarna och försökte dels urskilja vad som berörde transpersoner specifikt men även vilka 

upplevelser som sträcker sig genom hela HBTQ-spektrat.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa transpersoners upplevelser av bemötande från 

vårdpersonal inom den öppna hälso- och sjukvården. Litteraturöversiktens resultat visade 

kortfattat att det var viktigt att vårdpersonalen respekterade deras identitet. Detta ansågs vara 

en grundbalk för att god och kvalitativ vård skulle uppnås, framförallt förmågan att bygga en 

god vårdrelation. Vårdrelationen hade även stor betydelse när det kom till att avslöja sin 

könsidentitet. Språk och symboler ansågs betydelsefulla då de är värdeladdade och kan 

förmedla attityder liksom verka inkluderande eller exkluderande. Kunskap och attityder från 
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vårdgivarens sida påverkade kvaliteten på den vård som erbjuds och således även tillgången 

till god vård för transpersoner. Många transpersoner vittnade om att de blivit eller var rädda 

för att bli diskriminerade inom vårdkontexten på grund av sin könsidentitet. Slutligen visade 

resultatet att transpersoner själva fick ta ansvar för att hitta transkompetenta och transvänliga 

vårdgivare vilket således påverkade vårdens tillgänglighet.   

 Författaren till litteraturöversikten anser att det i resultatet går att urskilja två centrala 

fenomen vilka lyder: Behovet av en god och fungerande vårdrelation och Svårigheter att få 

tillgång till adekvat och kvalitativ vård.  

 

Behovet av en god och fungerande vårdrelation 

En stor del av resultatet berörde deltagarnas behov av en välfungerande vårdrelation. Att bli 

respekterad som person var viktigt liksom vissa förmågor hos vårdgivaren såsom 

kommunikationsförmåga, att möta andra och att anpassa vården efter patientens önskemål. En 

viktig del av konsensusbegreppet vårdande är enligt Dahlberg och Segesten (2010) det 

mellanmänskliga mötet, det är i detta mellanmänskliga möte som vårdandet uppstår. 

Vårdandets främsta fokus är att främja och stödja individens livskraft så att denne själv kan 

uppnå en känsla av välbefinnande och hälsa. I en vårdrelation som präglas av respektlöshet, 

ointresse, nervositet och paternalism är sannolikheten liten, om inte obefintlig, att 

vårdrelationen främjar hälsa och välbefinnande. Istället bör vårdrelationen präglas av ett 

engagemang från vårdgivarens sida och fokus bör dessutom ligga på patientens behov som 

behöver tillgodoses (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 Respektlöshet kunde manifesteras på ett flertal sätt exempelvis genom okänsligt 

bemötande, direkta kommentarer angående personens könsidentitet, förhastade slutsatser och 

försök att övertala personen att inte genomgå transition. Denna typ av bemötande anser 

författaren till litteraturöversikten är oacceptabelt och hör inte hemma i en professionell 

vårdrelation. Enligt Husserls livsvärldsteori bör vårdmötet präglas av öppenhet och 

följsamhet, på så vis kan vårdpersonalen få tillgång till patientens livsvärld där personens 

tankar, minnen, erfarenheter och upplevelser ryms (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdaren 

bör använda alla sina sinnen för att få inblick i personens livsvärld och anpassa vården 

därefter. Utifrån denna teori ges hela människan utrymme. Vårdpersonal som grundar sitt 

handlande i livsvärldsteorin löper förhoppningsvis mindre risk att agera respektlöst i 

vårdmötet, för i en öppen och följsam hållning finns inget utrymme för olämpliga 

kommentarer och förhastade slutsatser.  

 Ytterligare en viktig aspekt av en god och välfungerande vårdrelation var att det för många 
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blev lättare att berätta om sin könsidentitet. Författaren till litteraturöversikten anser att 

dimensionen om den levda kroppen, som är en del av livsvärldsteorin, här blir extra 

intressant. Varje människa lever genom sin tilldelade kropp och varje förändring i kroppen 

påverkar således tillgången till världen och livet (Dahlberg & Segesten, 2010). Människan är 

sin kropp och ett lidande påverkar hela existensen. Den levda kroppen är både ett subjekt med 

känslor och erfarenheter och en fysisk kropp, men kroppens olika dimensioner är odelbara 

och alla påverkar personens tillgång till världen och livet. Som står beskrivet i bakgrunden 

kan könsdysfori uppstå då en person inte upplever kongruens mellan det vid födseln tilldelade 

könet och personens könsidentitet (Coleman et al., 2011). Detta innebär ett lidande för 

personen. Genom ett genuint intresse för personens livsvärld så kan vårdgivaren få tillgång till 

personens upplevelser och erfarenheter av detta lidande, liksom hur hälsa och välbefinnande 

kan stärkas. Utifrån detta blir det tydligt att det är av relevans att transpersoner känner 

trygghet i vårdmötet och vågar berätta om sin könsidentitet om de så önskar eftersom det kan 

innebär att personen behöver hälso- och sjukvårdens stöd för att nå hälsa och välbefinnande.   

 I litteraturöversiktens resultat framkommer att språket både kan bekräfta och förminska en 

person. Analysen visade att ett inkluderande språk verkade främjade för personernas hälsa 

och välbefinnande då de kände sig respekterade och bekräftade. Ett exkluderande språk ledde 

istället till en känsla av reduktion, att inte bli sedd som de själva såg sig. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) bör sjukdom och lidande ses i individens hälsosammanhang. Ett sätt att 

bejaka transpersoners hälsa och se deras hälsosammanhang anser författaren till 

litteraturöversikten är att anpassa språket efter individens önskemål. Kunskapen om språkets 

avgörande betydelse är värdefull och skulle förhoppningsvis kunna hjälpa och motivera 

vårdpersonal att faktiskt anpassa språket utifrån patientens önskemål.  

Tillgången till adekvat och kvalitativ vård  

Resultatet visade att tillgången till god och kvalitativ vård påverkades av vårdpersonalens 

kunskap alternativt okunskap. Vårdgivare som besatt kompetens inom transspecifika frågor 

och som uppvisade ett accepterande beteende ökade transpersoners tillgänglighet till god och 

kvalitativ vård. Motsatsen, okunskap, byggde istället barriärer och försvårade processen att få 

tillgång till berättigad vård. Detta är att jämföra med en studie genomförd av Sperber, Landers 

& Lawrence (2008) som visade att tillgången till vård tycks påverkas av upplevelsen av 

kvaliteten. Känslor som otrygghet, obehag och att bli ifrågasatt påverkade deltagarnas vilja att 

söka vård negativt. Att hitta vårdpersonal som var kunniga inom transpersoners specifika 

hälsoproblem samt bekväma i mötet med dem blev därför lösningen. Faught (2016) menar att 
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de professioner som arbetar inom hälso- och sjukvården spelar en väsentlig roll när det 

kommer till att erbjuda kvalitativ vård till alla. Vårdpersonalens kommunikationsförmåga, 

kunskap och attityder är av avgörande betydelse för att nå dit.  

 Litteraturöversiktens resultat visade att transpersoner kunde stöta på ett flertal hinder som 

försvårade tillgången till vård såsom fientlighet, okänslighet, respektlöshet, okunskap samt 

diskriminering. Samma svårigheter speglas i Colemans et al. (2011) artikel som nämner 

hinder av både personlig och strukturell karaktär. Personliga hinder menar Coleman et al. 

(2011) skapas av attityder, uppfattningar och beteenden hos vårdpersonalen medan bristfällig 

kompetens inom transpersoners hälsoproblem innebär ett strukturellt hinder. Denna typ av 

hinder skildras även i litteraturöversiktens bakgrund där författaren gör nedslag i 

kunskapsläget bland sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. I Strongs och Folses (2015) 

pilotstudie framkom det att utbildning ledde till ökad kunskapsnivå liksom kulturell 

kompetens samt bidrog till mer positiva attityder gentemot HBTQ-personer. Ytterligare en 

studie undersökte vilken typ av lärometod som var mest effektiv när det kom till att utbilda 

sjuksköterskestudenter inom kulturell kompetens (Long, 2012). Resultatet visade att oavsett 

metod så hade utbildning en positiv inverkan på deras kulturella kompetens.  

 Att diskriminering inom hälso- och sjukvården utgör ett reellt hinder för tillgången till 

adekvat vård framkommer i litteraturöversiktens resultat. Flera deltagare vittnade om att de 

blivit nekade vård, erhållit undermålig vård eller blivit behandlade som ett objekt. Detta är att 

jämföra med en studie vars resultat visade att framförallt unga transpersoner, under 35 år, 

rapporterade att de blivit utsatta för diskriminering och trakasserier inom hälso- och 

sjukvården (Kattari & Hasche, 2016). Denna siffra sjönk med stigande ålder för att sedan 

stiga igen hos personer över 65 år. Orsaken till detta mönster är oklar men författarna 

diskuterade kring huruvida det berodde på att olika åldersgrupper ser på och diskuterar 

diskriminering på olika sätt. En möjlig orsak är att yngre personer inkluderar mer i begreppet 

diskriminering, om så är fallet kan det innebära att äldre transpersoner underrapporterar 

diskriminering och trakasserier inom hälso- och sjukvården. En annan studie som bidrar med 

en viktig dimension kring den diskriminering som transpersoner upplever inom hälso- och 

sjukvården är en studie genomförd av Shires och Jaffee (2015). Studien visade att vissa 

faktorer såsom att ha genomgått hormonbehandling eller kirurgi, att leva och uttrycka sig i 

linje med sin könsidentitet samt tillhörighet i ytterligare en minoritet (sexualitet eller 

rasifierad) var faktorer som associerades med en ökad rapportering av diskriminering inom 

hälso- och sjukvården.  
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Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat visar att behovet av en välfungerande och god vårdrelation är 

stort. Det finns en rädsla för att inte bli sedd och respekterad utan istället dömd på grund av 

sin könsidentitet. I enlighet med ICN:s etiska kod så bör sjuksköterskan främja sådant 

hälsoarbete som verkar för att tillgodose sårbara befolkningsgruppers hälsobehov, i detta fall 

transpersoner. Ett steg mot att tillgodose hälsobehoven är förmågan att skapa en god 

vårdrelation. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) så skapas en människas identitet till 

viss mån i mötet med andra. Ur ett personcentrerat perspektiv bör sjuksköterskan således 

stödja personen att vara sig själv, identitetsfrämjande vård, vilket även framkom i 

litteraturöversiktens resultat.  

 Ytterligare ett fenomen kopplat till den identitetsfrämjande vården är språkets och 

symbolers betydelse. Här har hälso- och sjukvården potential att aktivt införa ett inkluderande 

språk exempelvis genom att fråga vilket pronomen personen föredrar, använda sig av öppna 

frågor för att undvika felaktiga slutsatser och formulera formulär som ska fyllas i på ett sätt 

som inkluderar alla människor. Dessutom kan verksamheten och vårdpersonalen använda sig 

av stöttande symboler för att skapa en välkomnande och trygg miljö.  

 Litteraturöversiktens resultat visade även att bristen på kunskap hos vårdpersonalen var ett 

problem som försämrade tillgången på vård för transpersoner. I litteraturöversiktens 

diskussion framkom att utbildning inom transpersoners specifika hälsobehov tycks ha god 

effekt. Dels handlar det om att utbilda redan verksam vårdpersonal men även att utveckla en 

utbildningsplan för de olika vårdprofessionernas program som inkluderar transpersoners 

hälsobehov.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Under genomförandet av litteraturöversikten upptäckte författaren att området var tämligen 

outforskat och anser därför att fortsatt forskning är nödvändigt. Utgångspunkten var att endast 

inkludera kvalitativa artiklar då syftet med litteraturöversikten var att belysa transpersoners 

upplevelser, detta var dock en bristvara. En orsak till detta kan vara att transpersoner är en 

utsatt grupp och därför föredrar att delta i studier där deras anonymitet kan säkras. Det finns 

således ett behov av kvalitativa studier som belyser transpersoners upplevelser i större 

utsträckning. Dessutom är en stor del av den tillgängliga forskningen baserad på studier som 

inkluderar alla HBTQ-personer. Detta är problematiskt då HBTQ-gruppen är en heterogen 

grupp, att överföra erfarenheter och upplevelser mellan de olika grupptillhörigheterna är 
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följaktligen bekymmersamt. Särskilt svårt var det att ta del av ickebinära transpersoners 

upplevelser. Den forskning som i dagsläget finns fokuserar nästan genomgående på binära 

transpersoner. Författaren anser därför att det finns ett alarmerande behov av forskning som 

belyser ickebinära transpersoners erfarenheter och upplevelser.  

 

Slutsats  

Transpersoner är en grupp som utsätts för stigmatisering och diskriminering, både i samhället 

och inom institutioner. Detta påverkar deras alldagliga liv och de utsätts för specifika 

hälsorisker. Trots detta tycks gruppen stöta på svårigheter när de söker vård. Författaren till 

litteraturöversikten anser att vårdens tillgänglighet påverkas av både personliga och 

strukturella hinder. Dels handlar det om vårdpersonalens förmåga att skapa en god 

vårdrelation med avstamp i en personcentrerad vård, exempelvis utifrån Husserls 

livsvärldsteori. Även attityder, uppfattningar och beteenden från vårdpersonalen fungerar som 

personliga hinder. Dels handlar det om strukturella hinder såsom kunskapsbrist och bristande 

kulturell kompetens. Det är dock inte två av varandra oberoende fenomen utan snarare ett 

mångdimensionellt fenomen. Vårdpersonalens bemötande påverkas antagligen av deras 

kunskap och kompetens, att utbilda hälso- och sjukvårdens professioner inom transpersoners 

specifika hälsobehov liksom inom kulturell kompetens är följaktligen ett steg i rätt riktning. 

 Författarens förhoppning är att den kunskap som litteraturöversikten resulterat i kan 

medföra att vårdpersonal av alla kategorier aktivt reflekterar kring sina attityder och 

uppfattningar liksom de beteenden de uppvisar i vårdmötet med transpersoner. Med rätt 

kunskap och kompetens kan förhoppningsvis den öppna hälso- och sjukvården utvecklas till 

en mer transvänlig vårdkontext. Om åtminstone några av alla de som arbetar inom den öppna 

hälso- och sjukvården aktivt arbetar för att främja en transvänlig vård så finns det potential att 

det bildas ringar på vattnet och så småningom har vi skapat en vård som möter och vårdar 

transpersoner med respekt.   
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Hagen & Galupo, (2014).  
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Transgender AND 
primary care 

48 Peer reviewed  
English 
Publicerat 2010-2016 
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Koh et al. (2014).  
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Transgender AND 
qualitative AND 
care 

56 Peer reviewed  
English 
Publicerat 2010-2016 
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Kosenko et al. (2013).  
 
Sharek et al. (2014). 
 
Xavier et al. (2013).  
 

 
Nursing & Allied Health Database 
 

”trans people” AND 
”primary care” 

28 English, Peer Reviewed, 
2010-2016 
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Rounds et al. (2013).  
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primary care 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 
Resultat 

Hagen, D., 
B., & 
Galupo, N., 
P. 

Trans*
 
Individuals’ 

Experiences of 
Gendered Language 
with Health Care 
Providers: 
Recommendations for 
Practitioners 

2014, USA, 
International 
Journal of 
Transgenderis
m 

Att undersöka hur 
transpersoner uppfattar 
könskodat språk inom 
vårdkontexten. 

Metod: kvalitativ.  
Urval: totalt 20 personer. Identifiera sig 
som transperson, 18 år eller äldre.  
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer med öppna och slutna frågor. 
Intervjuer genomfördes ansikte-mot-ansikte 
(4 st), via Skype (2 st) eller via mail (14 st).  
Analys: Intervjuer spelades in och 
transkriberades. Tematisk analys och 
kodning genomfördes. 

Språket var viktigt för alla deltagarna, 
ett inkluderande språk visade på 
respekt och fick deltagarna att känna 
sig sedda, ett exkluderande reducerade 
dem som person. Språket är kopplat till 
respekt, attityd och kunskap. Språket 
kan både bekräfta och förminska.  

Koh, C., S., 
Kang, M., & 
Usherwood, 
T. 

‘I demand to be treated 
as the person I am’: 
experiences of accessing 
primary health care for 
Australian adults who 
identify as gay, lesbian, 
bisexual, transgender or 
queer 

2014, 
Australien, 
Sexual Health 

Att undersöka vuxna 
HBTQ-personers 
upplevelser av access till 
primärvården i Australien. 

Metod: kvantitativ/kvalitativ  
Urval: 99 respondenter, varav 3% var 
transpersoner, 18-60+ år.  
Datainsamling: enkätundersökning med 
öppna frågor.  
Analys: Svaren från respondenterna 
kodades till olika teman, fokus vid kodning 
låg på deltagarnas upplevelse av vårdens 
tillgänglighet och kvalitet. 

65 av deltagarna sade att minst 1 
vårdgivare inom primärvården hade 
kännedom om deras HBTQ-identitet. 
Faktorer som bidrog till att avslöja sin 
HBTQ-identitet var: tillit och 
bekantskap, relevans för vårdgivaren, 
personliga kvaliteter hos vårdgivaren så 
som trevlig, snäll. Motsatsen 
försvårade avslöjandet liksom vissa 
personliga attribut såsom ålder, 
etnicitet, kön och religion. Många 
deltagare uttryckte att de blivit utsatta 
för diskriminering eller var rädda för 
att bli det inom vårdkontexten. Visuella 
symboler kunde både öka tilliten eller 
göra det motsatta. Respekt för deras 
HBTQ-identitet var en av de viktigaste 
faktorerna för access till primärvården. 
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Kosenko, 
K., 
Rintamaki, 
L., Raney, 
S., & 
Maness, K. 

Transgender Patient 
Perception of Stigma in 
Health Care Contexts 

2013, USA, 
Medical Care 

Att undersöka 
transpersoners upplevelser 
från hälso- och sjukvården. 

Metod: kvantitativ/kvalitativ 
Urval: totalt 152 personer. Identifiera sig 
som transperson.  
Datainsamling: Online 
enkätundersökning.  
Analys: Materialet analyserades med hjälp 
av kvalitativ innehållsanalys.  

71% av deltagarna rapporterade om 
minst 1 tillfälle då de blivit 
felbehandlade inom en vårdkontext 
från ett flertal professioner. Sex 
problematiska beteenden från 
vårdpersonalen ringades in: 1. 
Okänslighet gentemot könsidentitet, 2. 
Visa att man är obekväm, 3. Nekad 
vård, 4. Undermålig vård, 5. Verbala 
övergrepp, 6. Påtvingad vård. 

Roller, C., 
G., Sedlak, 
C., & 
Draucker, 
C., B. 

Navigating the System: 
How Transgender 
Individuals Engage in 
Health Care Services 

2015, USA, 
Journal of  
Nursing 
scholarship  

Att skapa ett teoretiskt 
ramverk som avbildar hur 
transpersoner brukar hälso- 
och sjukvård. 

Metod: kvalitativ.  
Urval: totalt 25 deltagare. Identifiera sig 
som transperson, 21 år eller äldre, prata 
och förstå engelska, brukat hälso- och 
sjukvård. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer över FaceTime och Skype.  
Analys: grounded theory utifrån Strauss 
och Corbin. Datamaterialet jämfördes och 
kodades för att skapa ett teoretiskt 
ramverk. 

Det centrala fenomenet i det teoretiska 
ramverket blev huvudprocessen ”att 
navigera i systemet” med subprocesser:  
Att röra sig framåt: att navigera i 
systemet startar med att röra sig framåt, 
att söka sjukvård som besvarar deras 
specifika behov.  
Uthållighet: beskriver att 
transpersoner måste vara flitiga och 
envisa för att hitta alternativ inom 
vården och få den vård de behöver.  
Hitta genvägar: beskriver att 
transpersoner måste förhandla med 
hälso- och sjukvårdssystemet för att 
undvika hinder och få sina hälsobehov 
tillfredsställda.  
Få det att fungera: beskriver hur 
transpersoner försöker få sitt nyttjande 
av hälso- och sjukvården att fungera i 
det långa loppet. 
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Rounds, K., 
E., 
McGrath, 
B., B., & 
Walsh, E. 

Perspectives on 
provider behaviors: A 
qualitative study of 
sexual and gender 
minorities regarding 
quality of care  

 

2013, USA, 
Contemporay 
Nurse 

Att undersöka hur HBTQ-
personer upplever vårdgivarens 
beteende och huruvida det 
förbättrar eller försämrar 
vårdens kvalitet. 

Metod: kvalitativ 
Urval: totalt 11 personer, varav 3 
identifierade sig som transperson. 
Identifiera sig som HBTQ-person, 18 år 
eller äldre, varit i kontakt med 
primärvården senaste fem åren, berättat för 
sin vårdgivare om sin HBTQ-identitet 
Datainsmaling: fokusgrupper 
Analys: Fokusgrupperna spelades in, 
transkriberades och analyserades till olika 
teman. 

Två teman formades: 
Kunskap: Grundläggande kunskap 
inom HBTQ-terminologi var viktigt 
liksom insikten om att alla människor 
är olika, förbättrade vårdens kvalitet. 
Förväntan att vårdgivaren har kunskap 
om sjukvårdssystemet, hur information 
hämtas och vart en patient bör 
remitteras om nödvändigt. Viktigt att 
vårdgivaren förstod att HBTQ-personer 
är utsatta.  
Kommunikation och förmågan att 
möta människor: Förmåga att skapa 
en god vårdrelation, använda ett 
korrekt och lämpligt språk, inte vara 
fördomsfull. 

Sharek, D., 
B., 
McCann, 
E., Sheerin, 
F., 
Glacken, 
M., & 
Higgins, A. 

Older LGBT people’s 
experiences and 
concerns with 
healthcare 
professionals and 
services in Ireland 

2014, Irland, 
International 
Journal of 
Older People 
Nursing 

Syftet med studien, som är del 
av en större studie, är att belysa 
äldre HBTQ-personers 
erfarenheter av access till hälso- 
och sjukvårdsservice, 
erfarenheter av att avslöja sin 
HBTQ-tillhörighet för 
professioner inom hälso- och 
sjukvården samt vårdpreferenser 
och förslag till förbättringar. 

Metod: Mixed method,  
Urval: totalt 180 deltagare.  
(Enkätundersökningen = 144 varav 7% var 
transpersoner, djupintervjuer = 36 varav 
6% var transpersoner). HBTQ-personer, 50 
år och äldre.  
Datainsamling: kvantitativ 
enkätundersökning, kvalitativa 
djupintervjuer.  
Analys: Enkätundersökningen och 
djupintervjuerna analyserades oberoende 
av varandra. Kvantitativt datamaterial 
analyserades med deskriptiv analys. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades för att sedan kodas.  

Mindre än hälften av deltagarna 
uppgav att de kände sig respekterade 
som HBTQ-personer. En fjärdedel 
uppgav att de erhållit dålig kvalitet på 
hälso- och sjukvården och av dessa 
menade ungefär hälften att det var 
relaterat till deras HBTQ-tillhörighet. 
66% hade avslöjat sin HBTQ-identitet 
för sin vårdgivare, 20% menade att de 
inte skulle avslöja sin identitet pga. 
rädsla för diskriminering. Majoriteten 
av deltagarna trodde inte att 
vårdgivaren var kunnig inom HBTQ-
frågor, främst kunskapslucka vad 
gällde transpersoners behov. 
Förutfattade meningar om 
heterosexualitet och heterosexuellt 
språk försvårade 
Delade uppfattningar kring 
upplevelserna av respekt. Både positiva 
och negativa historier med att ”komma 
ut”. 
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Whitehead, 
J., Shaver, 
J., & 
Stephenson, 
R. 

Outness, Stigma, and 
Primary Health Care 
Utilization among 
Rural LGBT 
Populations  

 

2016, USA, 
PLOS ONE 

Att avgöra om stigma och/eller 
att vara öppen med sin HBTQ-
tillhörighet korrelerade med 
sämre access till primärvård på 
landsbygden. 

Metod: kvantitativ. 
Urval: totalt 946 personer, varav 155 
identifierade sig som transperson. 
Identifiera sig som HBTQ-person, 18 år 
eller äldre, bosatt på landsbygden.  
Datainsamling: online 
enkätundersökning.  
Analys: Deskriptiv analys och 
regressionsanalys, chi-square test och 
Kruskal-Wallis test. 

Deltagare som identifierade sig som 
transperson hade signifikant lägre 
siffror vad gällde generell öppenhet om 
sin könsidentitet jämfört med övriga 
deltagare, ingen signifikant skillnad 
mellan grupper vad gällde öppenhet 
gentemot specifik vårdgivare. 
Transpersoner tenderar att högre grad 
välja en HBTQ-vänlig vårdgivare, de 
betonade vikten av att vårdgivaren var 
HBTQ-kunnig samt hade längre resväg 
till sin vårdgivare. 
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Primärt syfte: att identifiera 
riskfaktorer för HIV & 
socioekonomiska faktorer som 
påverkar hälsan. Sekundärt 
syfte: att undersöka hur 
transpersoner brukar hälso- och 
sjukvård samt deras erfarenheter 
från sjukvården. 

Metod: kvalitativ.  
Urval: totalt 47 personer. Identifiera sig 
som transperson, 18 år eller äldre, 
medborgare i Virginia.  
Datainsamling: 7 fokusgrupper och 1 
intervju.  
Analys: Fokusgrupper och intervju 
transkriberades och kodades sedan till 
teman.  
 

Många deltagare rapporterade om 
hinder för att få tillgång till allmän 
hälso- och sjukvård så som 
diskriminering och stigma, försäkring, 
fientlig inställning, ovilja att behandla. 
Ett flertal deltagare avslöjade inte sin 
könsidentitet. 

 


