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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Transpersoner är en utsatt grupp med större risk för psykisk ohälsa, 

diskriminering, hot och våld än resterande befolkning, och har visats undvika 

och fördröja att söka vård trots behov. Stigmatisering och diskriminering från 

samhället i stort har även setts leda till att transpersoner fruktar att bli illa 

bemötta av vårdpersonal. 

 

Syfte: Att belysa transpersoners upplevelser av bemötande inom hälso- och 

sjukvården. 

 

Metod: En litteraturöversikt av elva vetenskapliga artiklar av kvalitativ och 

kvantitativ design samt mixad metod. Artiklarna analyserades efter 

transpersoners upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården. 

 

Resultat: Resultatet bestod av tre huvudteman: Att bli sedd och respekterad, 

Diskriminering på grund av sin könsidentitet och Kunskapsbrist om 

transpersoner och deras erfarenheter. 

Diskussion: Diskussionen belyser hur transpersoner upplever bemötande av vårdpersonal 

och hur detta kan förstås utifrån Travelbees teori om mellanmänskliga 

relationer. Vidare diskuteras kunskapsbrist och dess påverkan på bemötandet 

kopplat till tidigare forskning samt en diskussion kring diskriminering och 

positiva vårdupplevelser. 

 

Nyckelord: transpersoner, sjukvård, upplevelse, HBTQ, heteronorm, diskriminering, 

stigma 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Transgender people are a vulnerable group with a higher risk of mental 

health issues, discrimination and a lower usage of healthcare services. 

Stigmatisation and discrimination from society at large have also been 

observed to lead to transgender people fearing to be treated badly by 

healthcare service personnel. 
 

Aim: To illustrate transgender persons’ experiences of meeting with healthcare 

professionals. 

 
  

Method: A literature review of eleven articles of qualitative, quantitative and mixed 

method design that dealt with transgender persons’ experiences in healthcare 

settings. 

 

Results: The results are divided into three main themes; To be seen and respected,   

Discriminations on the grounds of gender identity and A lack of knowledge 

about transgender persons and their experiences. 

 

Discussion: The discussion illustrates how transgender persons experience meeting with 

healthcare professionals and how this can be understood from the view of 

Travelbees theory of human-to-human relationship. Further discussed is the 

lack of knowledge and it’s effects on the meeting in relation to past research 

as well as a discussion of discrimination and positive experiences of 

healthcare. 

 

Keywords: transgender, healthcare, experience, LGBT, heteronormative, 

discrimination, stigma 
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Inledning 
Trots att stora framsteg gjorts gällande homo- och bisexuella, transpersoner och queeras 

(HBTQ) ställning i samhället råder det fortfarande en stark hetero- och cisnorm. Heteronorm 

är antaganden om att alla är heterosexuella och cisnorm är antaganden om att alla identifierar 

sig som det kön de blev tilldelat vid födseln. Hetero- och cisnormen är någonting som 

genomsyrar hela samhället och påverkar alla människor på ett eller annat sätt. Det kan 

upplevas av minoriteter i form av osynliggörande till regelrätta kränkningar och 

våldshandlingar. Normer som dessa förekommer även inom hälso- och sjukvården. 

Vi har själva erfarenheter från vården där HBTQ-personer försatts i obekväma situationer. 

Patienter har behövt rätta sin vårdare när de antagit deras sexuallitet, och vårdare har 

observerats ändra sitt bemötande efter att patienten avslöjat att de inte är hetero eller cis. Detta 

väckte ett intresse för att ytterligare undersöka HBTQ-personer som patientgrupp med 

särskild inriktning på transpersoner och hur deras erfarenheter och upplevelser av hälso- och 

sjukvården beskrivs.  
 

Bakgrund 
 
Att vara transperson 
En transperson är en person vars könsidentitet inte stämmer överens med det kön de blev 

tilldelat vid födseln (RFSL, 2015). Termen trans är ett paraplybegrepp som inbegriper alla 

könsidentiteter som är inkongruenta med det vid födseln tilldelade könet och begreppet 

inbegriper även identiteterna ickebinär och intergender. En lista med termer och definitioner 

kopplade till HBTQ finns i slutet av arbetet för förtydligande av återkommande termer i 

texten (se bilaga 3). 

Transpersoner har funnits i alla tider, dock är det oklart hur många som de facto 

identifierar sig som något annat än sitt födelsekön. Ett sätt att undersöka detta kan vara att se 

hur många som ansökt om att byta juridiskt kön, till exempel var det 194 personer år 2014 

som ansökte om att ändra juridiskt kön i Sverige (Socialstyrelsen, 2015). Dock väljer inte alla 

transpersoner att byta juridiskt kön, och det kan därför finnas ett mörkertal. För att ändra 

juridiskt kön i Sverige behövs en diagnos av könsdysfori. Diagnosen utreds på mottagningar 

för könsdysfori dit en person själv kan söka eller genom att bli remitterad från annan 

vårdinrättning (Wurm, 2017). Utredningen leds vanligtvis av en psykiatriker med hjälp av 

psykolog och socionom och tar vanligtvis cirka ett år. Personer som önskar transitionera 

(ändra juridiskt kön och/eller genomgå könsbekräftande behandling) kan välja att göra 
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medicinska ingrepp och behandlingar för att ändra sin biologiska kropp till att bättre 

överensstämma med könsidentitet, detta kallas för könsbekräftande behandling. Det kan 

innebära att genomgå hormonbehandling, operera könsorganen och/eller andra kosmetiska 

kirurgiska ingrepp som exempelvis ansiktskirurgi eller bröstförstoring. Vissa transpersoner 

väljer att ta del av de ingrepp och behandlingar som finns tillgängliga och andra väljer att inte 

förändra sin kropp. 

 

Historisk återblick  

HBTQ-personer har under olika perioder av historiens gång och i olika kulturer accepterats 

och tillåtits vara synliga i samhället i varierad grad (Malmquist, Hanner & Lundberg, 2017). 

Under 1900-talet skedde många stora förändringar i HBTQ-personers rättigheter på flera håll i 

världen men här kommer främst det västerländska och svenska perspektivet lyftas fram. 

Sverige är idag ett av det mer toleranta länderna i Europa där HBTQ-personer jämförelsevis 

utsätts för mindre diskrimineringar, våld och hot (European Union Agency for Fundamental 

Rights [FRA], 2014). Transpersoner brukar dock vara mer utsatta än de övriga i gruppen 

HBTQ. I FRAs rapport rankade transpersoner högst i att ha upplevt stigma, diskriminering, 

hot, våld och negativ attityd i samhället. Endast på en punkt om diskriminering på grund av 

kön rankade bisexuella kvinnor högre än transpersoner. 

Begreppet transvestit myntades tidigt 1900-tal och inbegrep då såväl könsuttryck som 

könsidentitet och är den första kända, vedertagna benämningen av en transperson i Europa 

och västvärlden (Malmquist, Hanner & Lundberg, 2017). De första könsbekräftande 

operationerna i världen utfördes på 1930-talet i Tyskland. I den första utgåvan av Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) som publicerades 1952 fanns den nyare 

termen transsexualism under rubriken “avvikande sexualitet”, tillsammans med bland annat 

homosexualitet. Detta kan ses som en spegling av dåtidens syn på HBTQ-personer som både 

normbrytande och en psykiatrisk diagnos.  

Sverige var första landet i världen som lagstadgade möjligheten att ändra juridiskt kön år 

1972 (Wurm, 2017). Lagen krävde dock att personen var ogift, svensk medborgare, över 18 år 

och steriliserad. Först år 2013 kom en ny lag som inte krävde att en person var ogift, 

steriliserad och svensk medborgare, men att personen hade diagnosen könsdysfori och att vara 

över 18 år krävdes. Denna lag är aktuell när detta arbete skrivs. Regeringskansliet (2017a) 

skriver att en lagändring föreslagits som kan komma att träda i kraft i maj 2018 som skulle ge 

tvångssteriliserade transpersoner möjligheten att ansöka om skadestånd.  
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Idag understryks att diagnosen könsdysfori inte ses som en sjukdom eller funktionshinder 

utan snarare ett sätt för vården att beskriva ett vårdbehov i form av könsbekräftande 

behandling och stöd för att hantera könsdysfori (Socialstyrelsen, 2015). Många transpersoner 

och aktivister anser dock att det kvarstår en viss patologisering av transpersoner i och med att 

det krävs en diagnos för att få behandling. Ett nytt lagförslag bearbetas av regeringskansliet 

om att diagnos om könsdysfori inte längre skall vara nödvändigt för att få byta juridiskt kön 

(Regeringskansliet, 2017b). 

 

Sjuksköterskan och transpersoner 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017b) är omvårdnad den kompetens som 

kännetecknar sjuksköterskans profession, detta omfattar det medicinska kunskapsområdet 

samt det nära personcentrerade patientarbetet som präglas av en humanistisk människosyn. 

Det personcentrerade arbetet innebär att patienten står i centrum där dennes berättelser, 

erfarenheter och behov är utgångspunkten. Patienten och deras närstående blir sedda som 

unika individer med olika behov och vården skall ske på lika villkor oavsett kön, identitet 

eller sexualitet. 

Hälso- och sjukvårdspersonals upplevelse av att vårda HBTQ-personer har undersökts av 

bland annat Stewart & O'Reilly (2017) som genom en litteraturöversikt studerade 

sjuksköterskors och barnmorskors kunskap, uppfattning och attityd till att vårda HBTQ- 

personer. Studien granskade 24 studier där resultatet visade på att det fanns brister i 

utbildning och kunskap om att bemöta HBTQ-patienter. Resultatet belyser även att det fanns 

en återkommande inställning där vårdpersonalen ansåg att alla ska få samma vård oavsett kön, 

identitet eller sexuell läggning. Även en studie av Tamargo, Quinn, Sanchez & Schabath 

(2017) visade på att vårdaren generellt har en positiv inställning till att vårda HBTQ-personer, 

dock fanns det även här brister i praktiska kunskaper hos vårdaren om denna patientgrupp. 

 Sjuksköterskans yrkesetiska kod redogör att inom sjuksköterskeprofessionen ska 

vårdarbetet värna om rättigheter, värderingar, sedvänjor samt trosuppfattningar hos den 

enskilda individen (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskan ska även arbeta 

för jämlikhet och social rättvisa angående resursfördelning och tillgång till sjukvård. Hen har 

även ett ansvar att sträva mot främjande av åtgärder som kan tillgodose allmänhetens hälsa 

och sociala behov, framförallt sårbara befolkningsgrupper.  

Socialstyrelsen (2015) rekommenderar att vårdpersonal bör bemöta transpersoner genom 

att bekräfta deras könsidentitet, det innebär att fråga om pronomen och tilltalsnamn för att 
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använda dessa i möten och i dokumentation. Det är även viktigt att vårdaren tar hänsyn till 

patientens integritet då transpersoner kan ha ett mer komplicerat förhållande till sin kropp än 

andra på grund av könsdysfori, och kan då behöva mer tid vid en kroppsundersökning. 

Vårdare bör vid undersökningen använda ett respektfullt och inkluderande språk och benämna 

kroppsdelar på det sätt som patienten själv önskar för att värna om och respektera deras 

könsidentitet. 

 
Transpersoner inom hälso- och sjukvården 

HBTQ-personer återfinns inom hela hälso- och sjukvården; som personal, studenter på 

verksamhetsförlagd utbildning, patienter, närstående eller besökare. I Sverige pågår ett arbete 

med att HBTQ-certifiera arbetsplatser genom utbildning, i såväl den offentliga som privata 

sektorn i syfte att skapa bättre förutsättningar för lika behandling och minska stigmatisering 

och diskriminering (Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2012). Detta till fördel för både 

anställda och kunder, eller i vårdens fall patienter. 

I en rapport från Folkhälsomyndigheten (2015) om transpersoners hälsa uppgav 65 procent 

av deltagarna att de fått ett gott bemötande av sjukvården, dock sa 28 procent att de blivit 

bemött med negativitet på grund av sitt könsuttryck. Utöver ett negativt bemötande svarade 5 

procent att de blivit vägrad vård på grund av ett avvikande könsuttryck eller könsidentitet. Det 

är i Sverige lagstadgat i både hälso- och sjukvårdslagen samt diskrimineringslagen att alla ska 

få likvärdig vård oavsett etnicitet, ålder, sexualitet, kön eller könsuttryck (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap. 3, 1 §; Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 1, 

5 §; Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 2, 13 §).  

Folkhälsomyndigheten (2015) har i sin rapport påvisat att transpersoner har ett lågt 

förtroende för samhällsinstanser såsom hälso- och sjukvården. Rapporten visade även att 

totalt 40 procent av deltagarna fördröjt att söka vård på grund av oro och rädsla för hur de 

kommer bemötas av vårdpersonalen, och 25 procent uppgav att de tvekat till att söka vård 

enbart på grund av tidigare erfarenheter av bemötande.  

 

Transpersoners hälsotillstånd 

Folkhälsomyndighetens (2015) rapport påvisade ett flertal faktorer gällande transpersoners 

utsatthet. Rapporten är den största i svensk historia med syftet att beskriva hälsotillståndet hos 

transpersoner. Över 30 procent av deltagarna svarade att de ofta eller alltid känner sig 

olyckliga, och hos åldersgruppen 15-19 år uppgav 58 procent att de ofta eller alltid känner sig 
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olyckliga. Vid förfrågan om våld visade rapporten att 19 procent av hela studiepopulationen 

någon gång utsatts för våld. Totalt sju procent hade blivit utsatta för fysiskt våld någon gång 

under de senaste 12 månaderna, och utsattheten var vanligast i åldersgruppen 15-19 år där 

elva procent utsatts de senaste 12 månaderna. Av hela studiepopulationen svarade 39 procent 

att de blivit utsatta för psykiskt våld någon gång de senaste 12 månaderna, vanligast var 

åldersgruppen 15-19 år med 52 procent som blivit utsatta de senaste 12 månaderna. Nästan 50 

procent kände stor otrygghet, och ofta eller alltid undvek att gå ut ensamma i rädsla för 

misshandel, diskriminering eller att bli ofredad. Av alla deltagare hade 36 procent minst en 

gång de senaste 12 månaderna allvarligt övervägt ta sitt liv, och fem procent rapporterade att 

de försökt ta sitt liv de senaste 12 månaderna. Den tidigare nationella rapporten om 

transpersoners livsvillkor genomfördes 2005, vid jämförelse av dessa rapporter visade 

resultatet att den självupplevda hälsan och livssituationen för transpersoner inte har blivit 

bättre det senaste decenniet. Dock har det sedan 2005 skett en rad samhällsförändringar som 

påverkat förutsättningarna och livsvillkoren för transpersoner på en samhällsnivå. Dessa 

inkluderar lagändringar om diskriminering och juridiskt könsbyte samt större tillgångar till 

transrelaterad vård. Att transpersoner upplever psykisk ohälsa i hög grad har även rapporterats 

av Bockting et al (2013). De fann att 44 procent av deras studiepopulation (n=1093) hade 

depression och 33 procent hade ångest.  

En modell för att förklara HBTQ-personers högre nivåer av mental ohälsa föreslogs av 

Meyer (2003) och kallas för teorin om minoritetsstress. Minoritetsstress beskrivs som högre 

nivåer av upplevd stress på grund av diskrimineringar och samhälleliga normer som leder till 

högre nivåer av mental ohälsa hos personer med lägre social ställning; ofta minoriteter. Dessa 

stressorer beskrivs som distala och proximala. Distala stressorer benämns även som objektiva 

stressorer och syftar på samhälleliga normer och strukturer och hur en människa uppfattas 

(oberoende av faktiskt identitet), dessa kan ta sin form i exempelvis diskriminering. 

Proximala stressorer syftar på mer subjektiva attityder som självbild och identitet, men även 

hur dessa interagerar med samhällets bild på dessa identiteter. Dessa kan ta sitt uttryck i 

försiktighet i interaktioner med andra i rädsla att bli avvisad, rädsla att tillkännage sig som 

HBTQ för risk för våld och internaliserad homo- eller transfobi. Studier på transpersoner och 

minoritetsstress visade på att det fanns kopplingar mellan upplevd minoritetsstress och mental 

ohälsa (Brennan et al., 2017; Scandurra, Amodeo, Valerio, Bochicchio & Frost, 2017; 

Staples, Nielson, Bryan & George, 2018). Brennan et al. (2017) studie visade att av deras 

studiepopulation på 83 transpersoner och ickebinära så hade 74 procent någon gång i sitt liv 

övervägt självmord, 45 procent hade försökt begå självmord och 40 procent hade någon gång 
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skadat sig själva. De fann att både distal och proximal stress var kopplade till depression och 

att distal stress var kopplat till både självmordstankar och självmordsförsök. Ångest hade 

endast en svag koppling till distal stress och sjönk med högre ålder. Scandurra et al. (2017) 

visade på liknande resultat där både distal och proximal stress visade en koppling till mental 

ohälsa, men där de även såg en markant lägre nivå av mental ohälsa hos de deltagare som 

hade utvecklat motståndskrafter till stressen samt hade stöd från sociala nätverk. Staples et al. 

(2018) studie visade på en koppling mellan distal minoritetsstress och självmordstankar och 

självskadebeteende hos transpersoner. 
 

Problemformulering 

Transpersoner är en utsatt grupp med hög risk för suicid, mental ohälsa och utsatthet i form av 

diskriminering och fysiskt och psykiskt våld. Därav kan behovet av vård vara förhöjt än hos 

den generella populationen. Författarna ser ett problem i att det kan finnas en rädsla hos 

transpersoner i att söka sig till hälso- och sjukvården samt att fem procent enligt 

Folkhälsomyndigheten (2015) har vägrats vård på grund av deras könsidentitet. Att undersöka 

transpersoners erfarenhet av hälso- och sjukvård kan bidra till ökad förståelse av vilka 

problem transpersoner ställs inför och vilken förbättringspotential som finns i vården av 

transpersoner. 

Mot bakgrund av detta vill författarna belysa hur transpersoner upplever bemötandet inom 

hälso- och sjukvården för att belysa eventuella negativa aspekter som kan påverka mötet med 

vården och även positiva aspekter som kan bidra till att främja transpersoners hälsa och öka 

deras förtroende till hälso- och sjukvården. 

 

Syfte 

Att belysa transpersoners upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är Joyce Travelbees teori om den 

mellanmänskliga relationen. Valet av Travelbee som teoretisk utgångspunkt är i linje med att 

det här arbetet tar hänsyn till hela människan, vilket bidrar till att förstå hur transpersoner 

upplever bemötande inom hälso- och sjukvården. Teorin kommer vidare användas i 

resultatdiskussionen. 
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Travelbees teori har fokus i interaktionen mellan patient och sjuksköterska, där de båda 

möts som medmänniskor, båda unika och oersättliga (Travelbee, 1971). Travelbee bortser 

från titeln sjuksköterska och stereotypen patient och betonar att båda är jämlika i hennes teori 

om det interpersonella eller mellanmänskliga mötet. Kommunikation är centralt i teorin och 

det viktigaste redskapet för sjuksköterskan att uppfylla sin patients behov av vård och 

omvårdnad.  

Teorin beskriver att sjuksköterskan har till uppgift att hjälpa individer i behov av vård och 

närstående att handskas med och/eller förebygga upplevelsen av sjukdom och lidande 

(Travelbee, 1971). Vid behov ska sjuksköterskan även stödja individen och närstående till 

meningsskapande i dessa upplevelser. Travelbee definierar den mellanmänskliga relationen 

som ett antal upplevelser mellan en sjuksköterska och mottagaren av hens omvårdnad, där 

centralt i dessa upplevelser är att behoven hos den som blir vårdad (och deras närstående) blir 

bemötta. Men Travelbee menar att dessa upplevelser skall vara ömsesidiga och att även 

sjuksköterskans behov ska bli bemötta, och att det är detta som gör relationen meningsfull.  

För att uppnå den mellanmänskliga relationen måste en sjuksköterska och individen som 

vårdas gå igenom ett antal faser först. Fasen av det första mötet är den första fasen och här 

möter sjuksköterskan och individen som behöver vård varandra för första gången. Här brukar 

individen se sjuksköterskan just som ”en sjuksköterska” och sjuksköterskan individen som 

”en patient”. Båda ser varandra som stereotyper och inte som unika människor och tidigare 

erfarenheter påverkar bådas första intryck av den andre. Travelbee menar att det här är 

sjuksköterskans ansvar att bli varse sitt eget förhållningssätt och se förbi sin kategorisering av 

”patient” till att se den unika individen som behöver vård för att således kunna gå vidare till 

nästa fas. Den andra fasen, fasen av framväxande identiteter, karaktäriseras av att 

sjuksköterskan och individen som vårdas börjar se förbi de kategoriseringar och stereotyper 

de definierat den andre genom och kan uppskatta varandra som unika individer och börja 

etablera en relation. Sjuksköterskans uppgift här är att vara medveten om hur hen uppfattar 

och hur mycket hen kan se det unika i den individ hen vårdar. Den tredje fasen kallar 

Travelbee för den empatiska fasen. Empati definierar hon som en process där en person kan 

känna en annans inre upplevelser, att verkligen förstå meningen och vikten av den andres 

tankar utan att för dess skull faktiskt känna vad den andre känner. Travelbee menar att 

empatin innebär en förståelse av känslorna och tankarna snarare än att de blir självupplevda. I 

en omvårdnadssituation är dock empatin inte en pågående process utan sjuksköterskan kan 

empatisera med individen ett fåtal gånger av alla möten. Travelbee menar också att ingen 

människa kan vara fri från fördomar men att sjuksköterskan bör sträva efter att bli varse sina 
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fördomar. Det är i den varseblivningen som sjuksköterskan kan se effekterna av fördomarna i 

den mellanmänskliga relationen. I fjärde fasen, den sympatiska fasen, känner sjuksköterskan 

förutom empati för den hen vårdar också en önskan att lindra deras nöd (eng. distress). När en 

sjuksköterska sympatiserar med en sjuk människa förmedlar hen till denne att hen vill hjälpa 

och bryr sig om denne, förstår och vill lätta bördan av deras nöd genom att dela den bördan. 

Sjuksköterskan bör hela tiden hen känner med den hen vårdar vara medveten om de 

känslorna. Det är genom den medvetenheten som sjuksköterskan kan anpassa 

omvårdnadshandlingarna så att de blir hjälpsamma. Fasen av samförstånd är den femte och 

slutgiltiga fasen där en genuin mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskan och individen 

har etablerats. Samförstånd ses här som en process, en serie händelser och upplevelser delat 

av sjuksköterskan och den individ hen vårdar där de kan förstå varandras tankar och känslor 

och där sjuksköterskan kan anpassa sina omvårdnadsinsatser efter individen på bästa sätt. 
 
Metod 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt. Motivet till denna metod är att 

litteraturöversikt möjliggör en överblick av det rådande kunskapsläget i det valda 

studieområdet (Friberg, 2017). En litteraturöversikt bygger på insamling av redan befintliga 

texter, detta inkluderar användning av kvalitativ samt kvantitativ data.  

Den insamlade datan genomgick en kvalitetsbedömning för att försäkra att samtliga 

vetenskapliga artiklar var av hög standard. Detta innebar att artiklarna granskades, 

analyserades och sammanställdes på ett kritiskt och strukturerat sätt för att avspegla 

forskningsläget på ett objektivt sätt. Genom att analysera och sammanfatta tidigare forskning 

var målsättningen att generera data för att utifrån syftet belysa transpersoners upplevelser av 

bemötande inom hälso- och sjukvården. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom sökning i databaserna CINAHL, Nursing & Allied Health 

Database och PubMed. För att hitta relevanta sökord användes Svenska MeSH för att 

översätta svenska sökord till det engelska språket (Östlundh, 2017). Sökord som användes 

var: transgender, healthcare, health care, experienc*, ”patient attitudes” samt CINAHL 

heading GLBT-persons. Sökorden kombinerades med termerna AND eller OR enligt boolesk 

sökteknik (Östlundh, 2017). Detta är en metod för att bilda en söksträng vilket innebär att 

databasen kommer söka på samtliga dokument som innehåller samtliga sökord. Trunkering 
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användes genom att en asterisk adderas på ett ord, detta gör att databasen söker på alla 

böjningsformer av ordet som exempelvis experienc* vilket ger experience, experiences och 

experiencing. En noggrann dokumentation skedde under arbetets gång av samtliga sökningar 

till resultatet såsom vilken databas, sökord och antal träffar, se bilaga 1.  

 

Urval 

I databasen CINAHL användes CINAHL headings vilket är en tesaurus, detta är en metod för 

att finna sökord som är anpassade till den databas eller till ett specifikt ämnesområde 

(Östlundh, 2017). Sökningar i CINAHL skedde på artiklar publicerade mellan år 2013-2018, 

och begränsade ytterligare sökandet med peer-review. Peer-review innebär att artiklarna 

publicerats i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2017). 

I databasen Nursing & Allied söktes artiklar publicerade mellan år 2013-2018, 

begränsningar gjordes till artiklar publicerade på engelska samt att de var peer reviewed. I 

PubMed användes begränsningarna 5 years, human samt english. Författarna började 

sorteringen genom att systematiskt artiklarna läsa rubriken till varje artikel. Om rubriken 

visade relevans för syftet var det andra steget att läsa abstraktet. Om relevansen kvarstod var 

nästa steg att läsa hela artikeln för att avslutningsvis göra en bedömning om artikeln skulle tas 

med i resultatet. Artiklar av kvalitativ, kvantitativ och mixad metod inkluderades vilka 

redogörs i bilaga 2. Artiklar som innehöll ett urval av HBTQ-personer där det inte gick att 

urskilja specifikt transpersoners upplevelser exkluderades. Detta i syfte att endast inkludera 

transpersoners upplevelser. 

Under datainsamlingen strävade författarna att förhålla sig till studier som genomförts i 

västvärlden. Detta var ett aktivt beslut för att minska variationen för sociala samt kulturella 

aspekter som kan påverka synen på transpersoner världen över. Urvalsprocessen resulterade i 

elva artiklar, se bilaga 2. 
 

Analysmetod 

I analysen av resultatartiklarna användes Fribergs (2017) analysmetod vilket är en modell 

bestående av fyra steg. Initialt bearbetades samtliga elva artiklar av författarna genom att läsas 

ett flertal gånger för att få en övergripande förståelse för artiklarnas resultat. I steg två 

sammanfattades artiklarnas titel, syfte, metod och resultat i en tabell (bilaga 2) vilket gav 

struktur för den fortsatta analysen. I nästa steg identifierades likheter och olikheter hos 

artiklarna gällande syfte, metod och studiernas resultat. Relevanta ord och meningar kopplade 



  10 (37) 
 

till upplevelser skrevs ner för respektive artikel och bearbetades för att finna gemensamma 

nämnare och underlätta tematiseringen. Avslutningsvis sammanställdes samtliga artiklar för 

att sorteras till teman i resultatet.  
 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken har ett viktigt syfte och styr idag hur forskning bedrivs utifrån ett antal 

kriterier (Kjellström, 2012). Den finns för att värna om människor och skydda deras 

grundläggande värde och rättigheter. Genom arbetsprocessen användes inklusionskravet att 

artiklarna hade ett etiskt godkännande. Det innebär att artiklarna granskats av en etisk 

kommitté, detta som försäkran att studierna tagit hänsyn till de etiska kriterierna som existerar 

inom forskningsvärlden.  

Ett kritiskt förhållningssätt hölls även av författarna till hur artiklarna presenterade 

transpersoner som patientgrupp, eftersom de är en stigmatiserad grupp i samhället kan det 

hända att författarna till artiklarna själva stigmatiserar dem. Därför avfärdades artiklar med 

tydliga indikationer på att den framställde transpersoner negativt, objektifierande eller som på 

annat sätt kan upplevas oetiskt. Artiklar som hotade att röja deltagarnas identitet exkluderades 

också på grund av att det är en utsatt grupp.  

Författarna till detta arbete önskar redovisa att deras förförståelse innan arbetet startades 

var att transpersoner är en utsatt grupp i samhället som ofta upplever diskrimineringar på 

grund av sin könsidentitet. Författarna har avsiktligen gjort ansatser till att se förbi denna 

förförståelse och vara så objektiva som möjligt under analysen av resultatet så att alla 

upplevelser, positiva som negativa, kommit att redovisats så sanningsenligt som möjligt. 
 

Resultat  

Analysen av de elva artiklarna formade totalt tre huvudteman med ett antal underteman. Det 

första temat är Att bli sedd och respekterad. Det andra temat lyder Diskriminering på grund 

av sin könsidentitet med tre underteman Heteronormativa antaganden, Att bli kränkt och illa 

behandlad samt Förväntan till dåligt bemötande. Det sista temat i resultatet är Kunskapsbrist 

om transpersoner och deras erfarenheter. 
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Att bli sedd och respekterad 

Att deltagare skildrade upplevelser av bemötande från hälso- och sjukvården som positivt 

återkom i flertalet artiklar (Bristowe et al., 2018; Hoffkling et al., 2017; Lindroth, 2016; 

McCann & Sharek, 2014; Riggs et al., 2014; Westerbotn et al., 2017). Vissa deltagare uppgav 

att de för det mesta haft positiva erfarenheter av möten med vårdpersonal (Lindroth, 2016; 

Riggs et al., 2014; Westerbotn et al., 2017). Delar som uppmärksammades som viktiga för ett 

positivt bemötande var bland annat en god dialog samt en samarbetsvilja mellan patient och 

vårdare (Bristowe et al., 2018; Hoffkling et al., 2017; Riggs et al., 2014). Utöver det var det 

uppskattat av deltagare att deras integritet blev respekterad samt att bli tilltalad med korrekt 

pronomen och namn (Hoffkling et al., 2017; Westerbotn et al., 2017). En deltagare 

uppskattade specifikt att vårdpersonalen noterade dennes valda namn och pronomen i 

journalen så att andra vårdare kunde ta del av det. Detta lättade deltagarens ångest kopplat till 

att bli felkönad (Westerbotn et al., 2017).  

Att vårdaren höll sig till anledningen varför deltagaren sökt vård värderades högt och att 

inte fokus låg på patientens identitet som transperson (Hoffkling et al., 2017; Westerbotn et 

al., 2017). En deltagare beskriver att bli bekräftad av en vårdare gjorde att hon kände sig 

mindre skamsen och sedd som en människa (McCann & Sharek, 2014). En transkvinna som 

befann sig i ett palliativt skede beskrev hur hon och vårdaren kunde ha en dialog kring att 

balansera hennes könsbekräftande och livsuppehållande behandlingar vilket hon uppskattade 

mycket (Bristowe et al., 2018). Att vårdaren var professionell, mänsklig och förmögen att 

förstå att identiteter kan gå utanför de juridiska och normativa ramarna var attributer som 

ansågs positiva. (Lindroth, 2016). Bemötande som visade prov på professionalitet, 

hjälpsamhet, omsorgsfullhet samt transspecifika kunskaper bidrog till en positiv erfarenhet för 

deltagarna (Riggs et al., 2014).  

 

Diskriminering på grund av sin könsidentitet 

Deltagare uppgav att de upplevt olika former av diskriminering i mötet med hälso- sjukvården 

återkom i artiklarna (Bristowe et al., 2018; Hoffkling et al., 2017; Linander et al., 2017; 

Lindroth, 2016; Poteat et al., 2013; Riggs et al., 2015; Shires & Jaffee, 2015; Westerbotn et 

al., 2017; Whitehead, J., Shaver, J. & Stephenson, R., 2016). Diskrimineringen kunde 

uttryckas genom verbala trakasserier, fysiska aggressionshandlingar samt vägran till att vårda 

på grund av en könsidentitet som avviker från det normativa. Temat innehåller tre 
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underteman, Heteronormativa antaganden, Att bli kränkt och illa behandlad samt Förväntan 

till dåligt bemötande. 

 

Heteronormativa antaganden 

Deltagare beskrev att vårdare ifrågasatt deras könsidentitet och transerfarenheter (Lindroth, 

2016; Poteat et al., 2013; Westerbotn et al., 2017). Deltagare upplevde även att deras vårdare 

inte litade på dem då det kom till den egna könsidentiteten (Linander et al., 2016). Vissa 

deltagare hade erfarit att vårdare aktivt vägrat att använda det pronomen och namn som 

patienten önskade att vårdaren skulle använda (Bristowe et al., 2018; Hoffkling et al., 2017). I 

en studie hänvisades det till det svenska personnumret och att det skapar problem när 

vårdaren ser personnumret och antar att möta en person av visst kön och sedan ifrågasätter när 

de inte möter den de förväntar sig (Westerbotn et al., 2017). En deltagare beskrev att en 

vårdare frågade hen om hens önskan att bli man egentligen inte hade att göra med att hen var 

lesbisk, vilket deltagaren tog illa vid sig av eftersom hen inte ens diskuterat sexuell läggning 

med den vårdaren (Lindroth, 2016). 

Många deltagare jämförde vårdpersonal från primärvården och andra vårdinrättningar med 

de som var delaktiga i deras utvärdering för diagnosen könsdysfori och upplevde att vårdarna 

i utvärderingsprocessen var mer fördomsfulla och trångsynta, samt att de har en konservativ 

syn på vad som anses typiskt manligt och kvinnligt (Westerbotn et al., 2017). En deltagare 

berättade att hon inte kunnat få sin diagnos för att utredaren inte ansåg att hon var tillräckligt 

feminin i sitt könsuttryck (Westerbotn et al., 2017). I en annan studie beskrivs liknande 

heteronormativa antaganden från vårdare där deltagarna upplevde att de var tvungna att passa 

in dessa normer för att få den vård de önskade (Lindroth, 2016). Deltagare berättade hur de på 

grund av vårdarnas hetero- och cisnormativa antaganden behövt dölja sina mål att bli gravida 

för att få den könsbekräftande vård de önskade. (Hoffkling et al., 2017). Deltagare som 

identifierade sig som ickebinära upplevde att vårdare ofta tilldelade dem ett kön oavsett och 

den ickebinära kroppen betraktades som avvikande av vårdare (Lindroth, 2016). I samma 

studie hade ickebinära deltagare upplevt att vårdare visat på ett ointresse av deras identitet och 

upplevt detta som ett hinder när de sökt könsbekräftande vård. En av deltagarna beskrev att 

lösningen på detta var att lura systemet och utge sig för att söka vård som transperson, 

eftersom den ickebinära identiteten inte respekterades.  

Vårdaren fokuserade ofta på att deltagaren var trans snarare än anledningen till besöket 

(Hoffkling et al., 2017; Lindroth, 2016; Westerbotn et al., 2017). En deltagare beskrev hur 

hen hade bett sin vårdare att inte kommentera på hens könsorgan men under undersökningen 
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hade vårdare brustit ut i kommentarer om hur väl hormonbehandlingen påverkade 

könsorganet (Lindroth, 2016). Deltagaren upplevde detta som ett välment försök att stärka 

hen men att det fick hen att känna som att vårdaren inte lyssnat på hen (Lindroth, 2016). I en 

studie var det deltagare som upplevde att deras vårdare inom den transspecifika vården inte 

gav dem det psykosociala stöd de önskade, utan detta överläts till deltagarna själva och deras 

närstående (Linander et al., 2016). 

 

Att bli kränkt och illa behandlad 

Vissa deltagare rapporterade att de upplevt vad de beskrev som transfobiskt och 

diskriminerande beteende från vårdpersonal (Bristowe et al., 2018; Hoffkling et al., 2017; 

Riggs et al., 2015; Shires & Jaffee, 2015; Whitehead et al., 2016). De beskrev även att de inte 

fått lika vård som andra patienter samt att de utsatts för verbala trakasserier och hån (Shires & 

Jaffee, 2015; Hoffkling et al., 2017). I en studie uppgav 1,2 procent av 1711 deltagare att de 

blivit fysiskt misshandlade av vårdpersonal (Shires & Jaffee, 2015). En del deltagare hade 

blivit nekade vård eller behandling eller hade erfarenhet av att vårdare vägrat att träffa dem 

(Hoffkling et al., 2017; Lindroth, 2016). Andra deltagare beskrev instanser av att uppleva 

diskriminering och stigmatisering av vårdare och sedan känna sig tvungna att acceptera det 

bemötandet för att få den vård de behöver (Poteat et al., 2013). 

Vissa deltagare hade upplevelser av att vårdare inte respekterat deras integritet och/eller 

talat högt om dem på grund av att de var transpersoner och deras transerfarenhet (Bristowe et 

al., 2018; Hoffkling et al., 2017; Riggs et al., 2014; Westerbotn et al., 2017). Vissa hade 

erfarit frågor från vårdare som upplevts stötande, exotifierande eller voyeuristiska (Hoffkling 

et al., 2017; Riggs et al., 2014). Andra hade upplevt sig objektifierade eller patologiserade av 

vårdpersonalen (Hoffkling et al., 2017; Linander et al., 2016). En deltagare beskrev hur en 

vårdare hade talat med dem om transpersoner som stereotyper, exempelvis att alla är 

prostituerade eller fetischister (Westerbotn et al., 2017). En deltagare hade erfarit att vårdaren 

hade tilltalat dem på ett nedvärderande sätt med uttryck såsom raring och duktig flicka, något 

som deltagaren upplevde som kränkande (Westerbotn et al., 2017).  

 

Förväntan till dåligt bemötande 

Det förekom även en förväntan till dåligt bemötande vilket beskrevs som ångestfyllt och 

gjorde att deltagarna ibland försenade eller helt undvek att söka vård (Bristowe et al., 2018; 

Hoffkling et al., 2017; Lindroth, 2016; Poteat et al., 2013; Westerbotn et al., 2017; Whitehead 
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et al., 2016). Vissa deltagare beskrev rädsla och oro inför möten med vårdare och hur de 

skulle reagera på deras transidentitet (Bristowe et al., 2018). I samma studie beskrev en 

deltagare rädsla inför att delge sin transidentitet till sin vårdare i rädsla för att bli trakasserad 

och misshandlad på grund av tidigare erfarenheter. Hen upplevde dessutom att hen inte kunna 

värja sig eller fly på grund av sin svåra sjukdom.  

I en annan studie berättade deltagare att de förväntat sig att bli nekade spermadonationer på 

grund av att de var transmän som önskade bli gravida och gick runt detta problem genom att 

låta vårdpersonalen tro att de var ciskvinnor som sökte assisterad befruktning istället 

(Hoffkling et al., 2017).  

 

Kunskapsbrist om transpersoner och deras erfarenheter 

Kunskapsbrist på vårdarens sida var en återkommande upplevelse hos transpersoner i mötet 

med vårdpersonalen (Hoffkling, Obedin-Maliver & Sevelius, 2017; Linander, Alm, 

Hammarström & Harryson, 2017; Lindroth, 2016; Poteat, German & Kerrigan, 2013; Riggs, 

Coleman & Due, 2014; Sharek, McCann, Sheerin, Glacken, & Higgins, 2014; Westerbotn et 

al., 2017). 

Deltagare hade upplevt att de var tvungna att utbilda sin vårdare om transpersoner då 

vårdaren saknade kunskap (Linander et al., 2017; Lindroth, 2016; Poteat et al., 2013; Riggs et 

al., 2014; Westerbotn et al., 2017). En deltagare beskrev det som en arbetsbörda att behöva 

utbilda sin vårdare och en annan beskrev sin frustration i att vårdaren hade begränsad kunskap 

om transpersoner (Poteat et al., 2013). Deltagare uppskattade när de inte behövde utbilda sin 

vårdare, dock uppskattades det i vissa fall att vårdaren lyssnade och lärde när deltagaren 

gjorde det (Hoffkling et al., 2017). Det skedde att vårdaren själv tog på sig ansvaret att utbilda 

sig och skaffa sig kunskap om transpersoner och transspecifik vård och detta uppskattades av 

deltagarna (Hoffkling et al., 2017). Vissa deltagare beskrev att vårdaren i förekommande fall 

ställde frågor med ursäkten att de ville lära sig mer och även ibland bett om att få titta på 

kroppsdelar som inte var kopplade till anledningen patienten sökt hjälp (Hoffkling et al. 2017; 

Lindroth, 2016). 

Det förekom att vårdare brast i kunskap om transpersoner och deras medicinska behov. 

Exempelvis fanns det brister i kunskap om vad som sker med kroppen under en transition och 

vilka komplikationer som finns relaterade till kirurgi och hormonbehandling (Westerbotn et 

al., 2017). Det hände att vårdaren inte kände till vart de bör hänvisa en patient som söker 

transspecifik vård (Hoffkling, et al., 2017; Westerbotn et al., 2017). Vissa upplevde att 
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vårdare tog avstånd och visade ovilja att vårda eller behandla för att de var rädda att göra fel 

just på grund av att de saknade kunskap (Hoffkling et al., 2017; Westerbotn et al., 2017). Att 

vårdpersonalen antog en heterosexualitet hos patienterna upplevdes som en kunskapsbrist 

vilket förstärkte osynliggörandet av transpersonerna (Sharek et al., 2014). Deltagare hade 

också upplevt att vårdare inte visste vilka frågor de skulle ställa till transpersoner (Linander et 

al., 2017). När vårdare var osäkra på vilket pronomen de skulle använda upplevdes det som 

frustrerande (Linander et al., 2017; Poteat et al., 2013). 

 

Diskussion 

Diskussionen har delats in i en metod- och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen tar 

författarna upp litteraturöversiktens styrkor och svagheter och i resultatdiskussionen belyses 

resultatet och den teoretiska utgångspunkten.  

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt bygger på data från kvantitativ, kvalitativ och mixad metod. 

Kvantitativ respektive kvalitativ forskning skiljer sig åt i vilken data som genereras och hur 

den presenteras (Friberg, 2017). Den kvantitativa forskningen bygger på strukturerade 

mätningar där forskaren vanligtvis undersöker om det finns samband mellan olika variabler 

eller i syfte att jämföra olika variabler (Billhult & Gunnarsson, 2012). Insamlad data 

presenteras vanligtvis av siffror. Vid kvantitativ design används ofta stora studiegrupper som 

valts ut slumpmässigt för att få större generaliserbarhet och statistisk signifikans. Den 

kvalitativa forskningen är lämplig då syftet är att öka förståelse och insikt i ett fenomen 

genom att studera människors levda erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012). Data består av 

studieobjektets egna ord i form av beskrivningar, upplevelser och erfarenheter, och 

datainsamling sker via intervjuer, fokusgrupper, berättelser och observationer.  

Då syftet i detta arbete var att beskriva transpersoners upplevelser av bemötande ansågs 

kvalitativ data vara av större värde eftersom den är inriktad på upplevelser och beskrivningar. 

Den kvantitativa datan var värdefull emedan den ger generaliserbarhet med anledning av 

större studiepopulationer. Resultatet bygger på sex studier av kvalitativ design, tre med mixad 

metod och två av kvantitativ design (se bilaga 2). De elva resultatartiklarna genomfördes i 

fem olika länder; fyra amerikanska, en engelsk, två irländska, tre svenska och en australiensk. 
Dessa länder klassificeras som industriländer med en västerländsk kultur. Dock går det inte att 

undgå en viss variation mellan synsättet av transpersoner hos dessa länder och att detta även 



  16 (37) 
 

påverkar forskarna och forskningen. Med hänsyn till de amerikanska studierna är det 

amerikanska sjukvårdssystemet annorlunda än den svenska modellen där den ekonomiska 

faktorn har större betydelse. Detta påverkade analysen av dessa artiklar genom att författarna 

inte valde att inkludera ekonomiska aspekter som en faktor utan enbart se till upplevelser av 

bemötande i hälso- och sjukvården. Studierna som gjorts i Irland är nämnvärda då Irland 

2015, som det sista landet i EU, gav sina medborgare möjlighet att ändra juridiskt kön 

(Transgender Equality Network Ireland, 2015). Författarna spekulerar i att landets religion, 

katolicism, möjligtvis påverkar synen på HBTQ-personer och därav även påverkat studierna. 

Attityden till HBTQ-personer i Irland kan ses i att lagstiftningen om transpersoners rätt till 

juridiskt könsbyte, jämfört med exempelvis Sverige, först tillkommit på senare år. Artiklar 

från Irland har dock inkluderats i resultatet efter att de noggrant granskats efter stigmatisering, 

patologisering och objektifiering av transpersoner.  

Datasökning och analys är fundamentala för kvalitén och trovärdigheten av ett arbete 

(Wallengren och Henricson, 2012). Utifrån detta var författarnas målsättning att genomföra 

detaljerade sökningar och analyser av artiklarna samt att redovisa tillvägagångssättet. 

Samtliga sökningar efter artiklar gjordes för de senaste fem åren i en strävan att hitta så 

aktuell data som möjligt. Detta var även ett sätt att undvika data med större tendens till att 

stigmatisera och patologisera transpersoner, vilket var vanligare förr (Boehmer, 2002; 

Malmquist et al., 2017).  

I databasen CINAHL skedde en sökning på GLBT-person, den sökningen gav 48 träffar 

och resulterade i att en artikel togs med i resultatet: Bristowe et al. (2018). Flera artiklar var 

aktuella för detta arbetes syfte, dock var dessa beskrivna på ett sätt att det inte gick att urskilja 

transpersoners erfarenhet från hela HBTQ-gruppen vilket gjorde att dessa artiklar kasserades. 

Fyra artiklar (Bristowe et al, 2018; McCann & Sharek, 2014; Sharek et al., 2014; Whitehead 

et al., 2016) innehöll ett urval bestående av HBTQ-personer där det gick att urskilja deras 

upplevelser vilket uppfyllde inklusionskravet. Att finna artiklar som uppnådde krav på etiskt 

godkännande var genomförbart, dock valdes två artiklar bort på grund av detta. Författarna 

valde att inte använda Full Text i sökandet eftersom det kan medföra att relevanta artiklar 

faller bort. Totalt tre databaser användes i arbetet vilket ansågs vara till arbetets fördel, detta 

har gjort det möjligt att se över stora områden av vetenskapliga publikationer. Författarna är 

eniga om att om arbetet skett idag hade flera databaser undersökt med en större variation av 

sökord än i detta arbete. Detta i syfte att få ett bredare utbud av upplevelser. Det har funnits 

svårigheter i arbetsanalysen av artiklar i översättning från engelska till det svenska språket. 

Vissa ord har inte vad författarna anser varit en rättvis eller tydlig översättning svenska. För 
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att minska risk för missförstånd och fabricering har författarna använt lexikon i 

översättningsarbetet samt diskuterat betydelse och bästa översättning med varandra.  

Arbetsprocessen har gått som planerat, ett schema utformades under arbetets inledningsfas 

som har styrt arbetets gång vilket båda författarna har förhållit sig till. Samarbetet mellan 

författarna har upplevts gott, där arbetsfördelningen varit jämn. Båda författare har skrivit 

stycken av arbetet oberoende av den andre, men båda har konsekvent läst och gett 

återkoppling på den andres text för att tillgodose konsensus över innehållet och utformningen. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att transpersoner upplever att de möter motstånd och hinder på grund av 

kunskapsbrist och fördomar kring transpersoner hos vårdpersonal. Transpersoner har även 

undvikit och fördröjt att söka vård på grund av rädsla av att bli illa bemött, vikten av integritet 

och vikten av den ansvarstagande, respektfulla och kunniga vårdaren för att transpersoner ska 

få god vård.  

Integritet kunde kopplas till respekt från vårdaren med beaktande till både integriteten 

kring kroppen och identiteten samt en önskan att bli behandlad som alla andra och att fokus 

ligger på varför vårdkontakten sökts och inte på att personen är trans. Integritet handlade även 

om att få bevara sin anonymitet som transperson för de som inte behövde veta.  

Temat om kunskapsbrist är återkommande i detta arbetets resultat och även i annan 

litteratur om HBTQ-personers erfarenheter i vården (DO, 2012; Folkhälsomyndigheten, 2015; 

Lee & Kanji, 2017; Snyder, Burack & Petrova, 2017; Socialstyrelsen, 2011; SOU 2017:92; 

Torres et al., 2015; Transgender Europe, 2017). Deltagarna i resultatet upplevde 

kunskapsbristen som en börda i och med att ansvaret att utbilda vårdaren ofta föll på dem 

själva och det upplevdes som ett hinder i att få den vård de behövde.  

Kunskapsbristen inom hälso- och sjukvården kan vara en faktor som påverkar till 

diskriminering utan att uppsåtet till att diskriminera finns då en vårdare med kunskapsluckor 

möjligtvis inte är medveten om att det de gör eller säger kan upplevas som kränkande. Att 

vårdare inte besitter kunskap om transpersoner kan komma att påverka rollerna i 

vårdrelationen, såsom resultatet visade så flyttades ansvaret att utbilda personalen över till 

patienterna. Detta var något som i regel förknippas med ett dåligt bemötande, dock fanns det 

fall då deltagare accepterade att undervisa vårdaren, men då oftast med motivering att höja 

kvaliteten på den vård de fick. 
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En tänkbar lösning på problemet med kunskapsbristen har föreslagits i en 

betänkanderapport till regeringen från Statens offentliga utredningar där de rekommenderar 

att examensbeskrivningarna i högskoleförordningen bör omarbetas för att innefatta kunskap 

om HBTQ-personers levnadsvillkor (SOU 2017:92). Det skulle införas i de utbildningar som 

anses relevanta, vilket skulle inkludera yrken inom hälso- och sjukvården. En reform av detta 

slag skulle kunna gynna transpersoner genom att minska risken för kränkningar och 

diskrimineringar och till följd av det minska antalet transpersoner som undviker att söka vård 

och så i längden förbättra deras hälsa. I en enkätundersökning utförd av Transgender Europe 

(2017) om transpersoners hälsa i ett antal europeiska länder ansåg 91 procent av de svenska 

deltagarna att vården skulle bli bättre och mer tillgänglig om vårdpersonal fick utbildning om 

transpersoner.  

Svensk sjuksköterskeförening (2012) belyser att sjuksköterskan har ett ansvar att sträva 

efter att främja åtgärder som kan tillgodose allmänhetens hälsa och sociala behov, framförallt 

sårbara befolkningsgrupper som transpersoner. Sjuksköterskan skall även verka för att vård 

sker på lika villkor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Att hälso- och sjukvård bedrivs 

jämlikt innebär att det utförs individanpassat på samma villkor och med ett gott bemötande 

oavsett kön, könstillhörighet, könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller religion.   

Diskriminering är återkommande i resultatet och även i annan litteratur 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; Lee & Kanji, 2017; Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 

2015). I studien av Lee och Kanji (2017) undersöktes, förutom erfarenheter i vården, även 

effekterna av de barriärer såsom diskriminering hade på HBT-personer. De fann att deltagarna 

undvek eller försenade att söka vård, att de tog risker med sin hälsa, exempelvis transpersoner 

som blivit nekade hormonbehandling köpte istället hormoner olagligt och behandlade sig 

själva utan råd från läkare. Deltagarna valde också att hålla hemligt att de var HBT i rädsla att 

bli illa behandlade eller får sämre vård och studien påvisade även att diskriminering ledde till 

ökat internaliserat stigma, som i sin tur ledde till sämre hälsa. Transpersoner som undviker 

eller fördröjer att söka vård i rädsla för diskriminering hittas i resultatet till detta arbete och i 

annan litteratur (Folkhälsomyndigheten, 2015; Lee & Kanji, 2017). Det kan innebära 

allvarliga konsekvenser för transpersoners hälsa om inte nödvändig vård ges därför att 

patienterna är för rädda för att söka.  

 Att inte söka eller fördröja att söka vård utifrån rädsla kan ses som en följd av 

minoritetsstress och internaliserad transfobi där förväntan att bli diskriminerad skapar ångest 

och oro (Meyer, 2003). Rood et al. (2017) fann i sin studie om internaliserad transfobi att 

samhällets negativa uppfattningar om och framställning av transpersoner gjorde att deltagarna 
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kände skam, att de var oönskade, att deras liv inte hade något värde, de ifrågasatte och hade 

svårt att acceptera sin identitet som trans och var obekväma i sin kropp. Andra studier har 

funnit kopplingar mellan minoritetsstress och internaliserad transfobi till mental ohälsa och 

suicidrisk (Brennan et al., 2017; Scandurra et al., 2017 & Staples et al., 2018.). Att deltagarna 

i detta arbetes resultat känt sig diskriminerade av vårdpersonal framgår och att det har 

konsekvenserna att de bli rädda att besöka vården igen likaså, men ovan nämnda studier pekar 

lik väl på att det kan bidra till andra allvarliga konsekvenser.  

Deltagare i denna litteraturöversikts resultat och annan litteratur delgav att de för det mesta 

har blivit väl bemötta av vårdpersonal (Lee & Kanji, 2017; Snyder, Burack och Petrova, 

2017). Detta kan tolkas som att tolerans för och bemötande av transpersoner går i en positiv 

riktning. I en studie där HBTQ-ungdomar tillfrågades i en enkät online vad hos en vårdare var 

viktigast för dem så listades att vara kompetent i sitt yrke, respektfull, ärlig, att lyssna, icke 

fördomsfull och att vårdaren behandlar HBTQ-ungdomar på samma sätt som andra ungdomar 

som högst (Hoffman, Freeman & Swann, 2009). Att vara erfaren med HBTQ-personer och 

kunniga om dem rankades lägre. Deltagarna i detta arbetes resultatdel syftade även till 

vårdrelationen när de talade om positiva erfarenheter. Vårdrelationen tycks således vara av 

stor vikt även om kunskapsbrist framkom som ett problem som kräver åtgärder. 

Precis som Socialstyrelsen (2015) rekommenderar uppskattade deltagarna i studierna i 

detta arbete att vårdpersonal använde önskat pronomen och tilltalsnamn. Det är ett enkelt sätt 

för en vårdare att visa att hen lyssnar till patienten och respekterar dem. Något som kan vara 

oerhört betydelsefullt för en patient som redan känner sig utsatt och sårbar. Om detta ses 

utanför sin kontext kan det upplevas problematiskt att någonting så grundläggande som att 

kallas vid det namn och pronomen som önskas ses som värdefullt och bekräftande, när det är 

någonting som för cispersoner är självklart. Det kan argumenteras att kunskapsbristen och 

osynligheten av transpersoner och ickebinära gör att många upplever sig obekväma och inte 

vet hur de ska tilltala och bemöta en transperson, vilket även framkommer i resultatet i detta 

arbete. Deltagarna menar att en likvärdig, normaliserad behandling av transpersoner där de 

tilltalas på önskat sätt är positiva åtgärder som vårdaren kan praktisera. Deltagare i detta 

arbetes resultatdel samt deltagarna i Hoffman et al. (2009) lyfter att det är viktigt för dem att 

känna att vårdaren behandlar dem som de andra patienterna och inte fokuserar på att de är 

HBTQ i situationer där det saknar relevans. När mycket fokus annars ligger kring 

transidentiteten kan det, som deltagarna menar, vara skönt att bli behandlad som alla andra, 

att bli normaliserad. Det är även viktigt att belysa att transpersoner är en heterogen grupp och 

att alla transpersoner är individer, vilket betyder att alla inte har samma åsikt om hur de vill 
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bli bemötta eller hur andra ska förhålla sig till deras transidentitet. Resultatet pekar på att det 

som värdesätts högst är att bli behandlad med respekt och värdighet som alla andra 

människor. 

Det kan även problematiseras om upplevelsen av ett gott bemötande verkligen är ett gott 

bemötande och inte bara avsaknaden av ett dåligt bemötande (Socialstyrelsen, 2011). 

Internaliserat stigma kan leda till att hur bemötandet förväntas vara är värre än vad det faktiskt 

är, och därmed tolkas som gott bemötande. Transpersoner har visats ha lägre förtroende för 

hälso- och sjukvården än resterande befolkning och detta kan också möjligtvis påverka hur de 

uppfattar ett gott bemötande kontra dåligt bemötande (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Vårdrelationen var alltså en central aspekt i resultatet och påverkade ofta om deltagarna 

hade en positivt eller negativ erfarenhet. För att koppla till Travelbees omvårdnadsteori kan 

paralleller dras mellan de olika faserna för att uppnå en mellanmänsklig relation till de olika 

erfarenheterna deltagarna rapporterat. Enligt Travelbee (1971) så tillskriver både patient och 

sjuksköterska varandra egenskaper och attribut enligt stereotyper och människor de träffat 

tidigare i det första mötet vilket kan liknas med de fördomar och stereotyper som finns kring 

transpersoner. Många deltagare beskrev att vårdare såg på dem som stereotyper genom att de 

patologiserade och exotifierade dem och var ibland mer intresserade av att de var trans än 

anledningen till besöket. Det kan ses som en förlängning och kanske även en mer extrem form 

av oförmågan att se förbi en persons yttre som Travelbee beskriver i sin första fas. Att forma 

en mellanmänsklig relation enligt Travelbees teori är en tidskrävande process och författarna 

till detta arbete inser att många vårdmöten är korta och singulära. Författarna menar utifrån 

detta även att om det inte finns tidx att försöka ta sig igenom alla faser till den 

mellanmänskliga relationen bör sjuksköterskor åtminstone sträva efter att ta sig förbi den 

första fasen. Med andra ord; att granska sina egna fördomar och förutfattade meningar (i detta 

fall om transpersoner) och bli varse om dem, sträva efter att se förbi dem och se den unika 

individ som behöver vård.  

Att såsom Travelbee förespråkar inse sina fördomar och förutfattade meningar om den 

andre och istället försöka se den unika individen bortom etiketter och stereotyper kan ses i de 

deltagare som beskriver att deras vårdare inte brydde sig om att de var trans och istället 

fokuserade på anledningen till att de sökte vård (Travelbee, 1971). Det kunde även ses i de 

som beskrev att deras vårdare varit stöttande och bekräftande i deras identitet och uppmuntrat 

dem som personer. Enligt Travelbee måste även patienten komma över tröskeln till att se 

sjuksköterskan som en individ och inte bara en sjuksköterska bland många och därefter även 

börja lägga sin tillit till hen. Många av deltagarna beskriver att de känt sig oroliga för att 
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berätta att de är trans i rädsla av de reaktioner de kommer att få samt att de förväntat sig att bli 

diskriminerade på grund av sin könsidentitet för att de har tidigare erfarenheter av att ha blivit 

det. Detta kan ses som ett hinder i patientens förmåga att se förbi sina tidigare erfarenheter 

och börja se sin nuvarande vårdare som en individ och börja lägga sin tillit till denne. 

Författarna till denna litteraturöversikt menar att det här ligger på sjuksköterskans ansvar att 

förmedla till sin patient att hen är tillförlitlig för att de båda skall kunna gå vidare till den 

andra fasen till den mellanmänskliga relationen. Ett sätt att förmedla sin tillförlitlighet som 

sjuksköterska kan vara att, som deltagarna i resultatet påpekar; använda det pronomen och 

namn som patienten önskar och även dokumentera detta för andra vårdare att se och på detta 

sätt bekräfta deras könsidentitet. Sjuksköterskan bör sträva efter att föra dialog och ett 

samarbete om vården och lyssna på och respektera patientens önskemål angående deras vård, 

ta ansvar för kunskapsluckor och införskaffa kunskap själv och inte lägga ansvaret på 

patienten att utbilda. Sjuksköterskan bör också respektera integriteten genom att inte berätta 

för andra att patienten är trans, inte ifrågasätta ett personnummer som inte stämmer överens 

med hur en person ser ut och inte be att få titta på någons kropp för att stilla sin nyfikenhet. 

Respektera anledningen till att personen söker vård om det inte är transspecifik vård och då 

inte koncentrera sig på att de är trans och på så sätt normalisera transpersoner och behandla 

dem som alla andra patienter. Lee och Kanji (2017) fann i sin litteraturöversikt över HBT-

personers erfarenheter av hälso- och sjukvården i Nordamerika liknande erfarenheter av vad 

vårdare kan göra för att främja en god vårdrelation. Även Socialstyrelsens (2015) 

rekommendationer stämmer överens med detta och det pekar därmed på att detta är goda 

riktlinjer för sjuksköterskor och andra vårdare att förhålla sig till i vården av transpersoner. 

I studien av Bristowe et al. (2018) som är del av resultatet till denna litteraturöversikt 

berättar en palliativ deltagare om hur hon kunde hålla en dialog med sina vårdare om att 

balansera sin könsbekräftande vård med sin livsuppehållande vård och därmed fortsätta att 

bekräfta sin könsidentitet trots sin svåra sjukdom, vilket var väldigt viktigt för henne. Detta 

kan ses som att den patienten och hennes vårdare har nått en senare fas i mellanmänskliga 

relationen, den empatiska eller möjligen den sympatiska (Travelbee, 1971). Detta kan ses i att 

vårdarna känner empati för henne och hennes önskan att fortsätta den könsbekräftande 

behandlingen, och sympati i att de anpassar vården efter det önskemålet med beaktande för 

både identitet och hälsa. Den sympatiska fasen karaktäriseras av att sjuksköterskan inte bara 

kan känna av patientens behov, utan även en vilja att göra någonting för att uppfylla de behov 

som kan främja patientens hälsa och välmående. Det var inte möjligt att urskönja om någon 

av deltagarna i resultatartiklarna nått till den sista fasen, fasen av samförstånd, och därmed en 
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genuin mellanmänsklig relation, med sin vårdare. Författarna till detta arbete kan bara 

spekulera i att om detta skulle ha uppnåtts att patient och sjuksköterska kunnat genuint se 

varandra som unika individer och sympatisera med varandra och där sjuksköterskan kan väl 

anpassa omvårdnadsinsatser enligt patientens behov. Det skulle kunna vara värdefullt för en 

transperson som ofta möter avståndstagande och ovilja från samhället att forma en 

mellanmänsklig relation till sin sjuksköterska och med hjälp av den förbättra sin hälsa och 

känna större tillit till hälso- och sjukvården. 

 Genom att ta hänsyn till vad deltagare i resultatet delgivit om att bli sedd, behandlad som 

alla andra, bekräftad och få sin integritet respekterad, och att detta är vad de anser är ett gott 

bemötande, kan det argumenteras att Travelbees teori om den mellanmänskliga relationen kan 

vara ett verktyg för sjuksköterskor som vårdar transpersoner. Teorin kan användas som ett 

hjälpmedel för att bygga upp en bra vårdrelation och därav stärka transpersoners hälsa och 

tillit till hälso- och sjukvården. 

 

Kliniska implikationer  

Resultatet av denna litteraturöversikt beskriver upplevelser av mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal som utgörs av diskriminering på grund av könsidentitet, kunskapsbrist hos 

vårdaren samt bemötanden som upplevts positiva.  

Sjuksköterskor har alla ett individuellt ansvar att bemöta varje patient på ett jämställt sätt. 

Att vara öppensinnad och att se varje individ som unik är en värdefull inställning som kan 

minska diskriminering och stigmatisering av transpersoner samt bidra till att öka förtroendet 

för hälso- och sjukvården hos den här gruppen. Travelbees teori kan här ge sjuksköterskor ett 

verktyg för att kunna reflektera över sina fördomar och ta sig förbi dessa för att kunna ge 

bättre och mer individanpassad vård. Författarna till detta arbete vill förmedla betydelsen av 

att sjuksköterskan har en viktig roll i att skydda samt förebygga att patienter utsätts för 

diskriminering genom att agera som en talesperson för våra patienter. Detta kan 

sjuksköterskan som utbildat sig om transpersoner göra. Resultatet från detta arbete kan ge 

sjuksköterskor effektiva verktyg genom att uppmärksamma vilka beteenden som kan vara 

kränkande för transpersoner, men framförallt ge konkreta förslag till vad sjuksköterskor kan 

göra för att bekräfta transpersoner och ge dem ett gott bemötande.  
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Förslag till fortsatt forskning  

Författarna är eniga om att negativa upplevelser för transpersoner som varit i kontakt med 

hälso- och sjukvården var dominerade även om positiva upplevelser också förekom. En 

fördjupning av transpersoners positiva erfarenheter av bemötande med hälso- och 

sjukvårdspersonal saknades och skulle vara av nytta för att öka förståelsen av vad 

vårdpersonal kan göra för att bemöta transpersoner bättre. Författarna föreslår även studier av 

en intersektionell karaktär som undersöker effekterna av att tillhöra flera minoritetsidentiteter 

förutom transperson, exempelvis etnicitet och funktionsvariationer. Det i syfte att undersöka 

hur stigmatiseringar av olika slag interagerar med varandra och hur det påverkar människor. 

Eftersom det i det här arbetet inte var möjligt att urskönja skillnader mellan transmän och 

transkvinnor och om de möter olika hinder i hälso- och sjukvården vore det av intresse att 

undersöka detta. Detsamma skulle vara att mer utförligt undersöka ickebinäras erfarenheter 

och om även de möter andra slags hinder. 

Studier som undersöker vilken effekt utbildningsinsatser för vårdpersonal såsom “HBTQ-

certifieringar” har på hur HBTQ-personer upplever bemötande från vårdpersonal, huruvida 

det ger ett bättre och mer kompetent bemötande eller inte skulle även vara av intresse.  
 
Slutsats			

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa transpersoners upplevelser av bemötande i 

hälso- och sjukvården. Resultatet visade att transpersoner möter hinder så som kunskapsbrist 

och diskriminering men även gott bemötande i form av respekt och bekräftelse.  

Transpersoner tillhör en stigmatiserad grupp och befinner sig därav redan i en utsatt situation 

och hälso- och sjukvården ska inte vara en plats där transpersoner möter ytterligare 

diskriminering. 

Författarna önskar att detta arbete kan hjälpa sjuksköterskor och annan vårdpersonal till att 

reflektera kring sina uppfattningar och fördomar om transpersoner. Genom reflektion kan 

vårdare bli varse de fördomar som bidrar till hinder och svårigheter för transpersoner och på 

så vis möjliggöra en mer tolerant och välkomnande hälso- och sjukvård. 
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och legitimitet att agera som experten i 
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gällande transerfarenheter såsom var man refererar en 
person som söker könsbekräftande behandling. Även 
bristande förmåga från vårdaren till vilka frågor som 
är lämpliga, hur de bör titulera vårdtagaren, effekter 
och biverkningar av behandlingar och läkemedel. 
Deltagare upplevde även brist på psykosocialt stöd 
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upplevelse av bemötande 
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sexualhälsovården. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 20 deltagare där samtliga 
identifierar sig som trans eller icke 
binära, 18 år och äldre samt villiga att 
delge tankar om sexuell hälsa. 
Datainsamling: Narrativa intervjuer 
genomfördes och spelades in via 
telefon, skype och mellan ansikte mot 
ansikte. 
Analys: Social konstruktivistisk 
grounded theory användes för att skapa 
teman av den insamlade datan. 

Vårdtagaren känner behov av att behöva utbilda 
personalen om transerfarenheter på grund av 
kunskapsbrist samt fick sin transerfarenhet ifrågasatt 
av vårdpersonal. Vårdare antar vilken transspecifik 
vård som önskas samt visar okunskap i dessa. 
Vårdare fokuserar på transerfarenhet när vårdtagare 
söker hjälp för någonting annat och såg patientens 
kropp som en anomali. Vårdare ställer irrelevanta 
frågor och ber att få göra irrelevanta undersökningar 
kopplade till patientens transerfarenhet. Dåliga 
tidigare erfarenheter skapar rädsla att söka vård. 
Deltagare upplevde motstånd från vårdpersonal när 
de sökt remiss för transspecifik vård. Vårdare visade 
på ointresse samt tog ej ickebinära erfarenheter på 
allvar. Deltagare beskrev de gode vårdarna som 
professionella men också mänskliga som kan se 
bortom juridik och normer.  

McCann, E. & 
Sharek, D. 
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2014, Irland, 
International 

Att undersöka HBT-
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En deltagare beskrev att dennes vårdare hade upplyft 
deltagarens självkänsla och fått hen att känna sig 
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account. 

Journal of 
Mental Health 
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erfarenheter kring 
mentalvården i Irland. 

Urval: 20 deltagare, 18 år och äldre, 
identifierar sig som LGBT varav tre 
identifierade sig som transpersoner och 
hade tagit del av mentalvård i Irland 
senaste 5 åren. Bekvämlighetsurval 
användes för att nå populationer som är 
svåra att nå. 
Datainsamling: Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod: Ljudupptagningar av 
intervjuerna transkriberades verbatim 
och de första två kodades för att skapa 
en kodguide som användes för att 
analysera resterande transkriberingar. 
Konstant komparativ process användes 
för att hitta teman. 

mindre skamsen och mer som en människa genom att 
vårdaren sett och bekräftat personen. 

Poteat, T., 
German, D. & 
Kerrigan, D. 

Managing 
uncertainty: A 
grounded theory 
of stigma in 
transgender health 
care encounters. 

2013, USA, 
Social Science 
& Medicine. 
 

Att förstå hur stigma och 
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manifesterar och fungerar i 
möten med hälso- och 
sjukvården är avgörande 
för att adressera skillnader 
i hälsa för transpersoner. 
För att förändring ska 
kunna komma till måste 
både vårdar- och 
patientperspektiv komma 
till tals. Denna studie 
gjordes för att närma sig 
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Design: Kvalitativ. 
Urval: Transpersoner 55 st, över 18 år, 
bosatt i staden där studien utfördes och 
identifierar som trans eller som ett kön 
annat än det de fötts med. 
Vårdare 12 st, över 18 år, jobbar i 
staden där studien utfördes, har vårdat 
åtminstone en transperson senaste året. 
Datainsamling: Djupgående 
intervjuer, field notes skrevs direkt 
efter varje intervju. 
Analysmetod: Både transkriptioner av 
intervjuer samt field notes 
analyserades. Kodning med utgång från 
grounded theory tills datamättnad 
nåddes. 

Förväntan av diskriminering ledde till att deltagarna 
begränsade sin tillgång till hälso- och sjukvård. 
Deltagarna hade mött vårdare som blivit chockade 
och obekväma av att möta dem.Vårdare var osäkra på 
vilka pronomen/namn som de skulle använda, detta 
skapade frustration hos deltagarna. Vårdare visade 
kunskapsbrist i transspecifik medicin och vård. 
Ansvar flyttas till patienten som tvingades utbilda 
vårdaren. Olämpliga frågor förekom som  “Det är ett 
pojknamn, tror du att du är en pojke?”. Vårdare tog 
medicinska beslut utan att konsultera patienten under 
tiden patienten var under narkos. Patienter upplevt 
sig tvungna att utstå diskriminering för att få den vård 
de behöver. 

Riggs, D., W., 
Coleman, K., & 
Due, C. 

Healthcare 
experiences of 
gender diverse 
Australians: a 
mixed-methods, 
self-report survey. 

2014, 
Australien, 
BMC Public 
Health. 

Att undersöka upplevelse 
av sjukvård hos 
australiensiska 
transpersoner med 
inriktning på psykiatri, 
allmänvård och kirurgi. 

Design: Kvantitativ 
Urval: 110 transkvinnor och 78 
transmän rekryterades via 
snöbollsurval 
Datainsamling: Två 
enkätundersökningar genomfördes via 
internet med både slutna och öppna 

Resultat består av tre kategorier, upplevelse inom 
psykiatri, allmänvård och kirurgi. Inom psykiatri 
upplevde transkvinnor ett bättre bemötande än 
transmän. Ett gott bemötande beskrevs som att 
vårdpersonalen var omtänksamma och kunniga. 
Negativa bemötande grundades främst i irrelevanta 
frågor ej kopplade till vårdkontexten. 
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frågor. 
Analysmetod: Kvantitativ dataanalys, 
chi 2 test samt analysmetoden 
ANCOVA och reliabilitetstestat 
Cohen's kappa.  

Deltagare hade överlag positiva erfarenheter 
av allmänvården, vissa rapporterade erfarenheter av 
diskriminering. Respekt ansågs vara en viktig faktor 
för ett positivt bemötande medan negativa 
bemötandet beskrevs som att vårdaren diskriminerade 
eller var okänsliga samt ett behov av att utbilda sin 
vårdare. Majoriteten av deltagarna var positivt 
inställda till sina upplevelser inom kirurgi samt 
postoperativ vård. Detta innebar att vårdpersonalen 
gett adekvat information innan och efter kirurgiska 
ingrepp, dock fanns fall av bristande information och 
där sekretessen inte följts. 

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. 

Att detaljera äldre HBT-
personers användning, 
erfarenheter och 
angelägenheter rörande 
tillgång till hälso- och 
sjukvård, att komma ut 
som HBT till vårdpersonal, 
preferenser för vård och 
deras förslag till 
förbättring inom vården, 
inkluderat omvårdnad. 

Design: Mixad metod  
Urval: 144 deltog i enkäten och 36 i 
intervjuer. Över 55 år, bosatt i Irland 
och identifierar sig som HBT (LGBT) 
Datainsamling: Enkäten kunde svaras 
på via e-post, post, online eller över 
telefon. När enkäten besvarats frågades 
deltagarna om de ville delta i en 
intervju. Intervjuerna innehöll öppna 
frågor. 
Analysmetod: Kvantitativ data blev 
främst analyserad med deskriptiv 
statistik, jämförelse mellan grupper av 
informanter gjordes för att undersöka 
mönster men ingen statistisk 
signifikans kunde hittas då gruppen var 
för liten. Textuell data tematiserades. 
Kvalitativ data transkriberades 
verbatim och kodades, sedan 
tematiserades genom konstant 
komparativ process.  

Deltagarna i studien menade på att kunskapsbrist om 
transpersoner hos hälso- sjukvårdspersonalen är ett 
stort och akut problem. 

Shires, D. & 
Jaffee, K. 

Factors 
Associated with 
Health Care 
Discrimination 
Experiences 
among a National 

2015, USA, 
Health & 
Social Work. 

Påvisa hur könsidentitet 
och könsuttryck förutsäger 
upplevelser av 
diskriminering på klinik 
eller sjukhus hos transmän 
efter att demografi och 

Design: Kvantitativ 
Urval: 1711 deltagare, transmän 
“female to male” (FTM).  
Datainsamling: Datan använt i denna 
studie samlades in via enkäter med 70 
frågor tillgänglig online eller i 

41,8% (N=716) av deltagarna hade upplevt någon 
slags diskriminering i vården. 28,1% hade blivit 
förnekade lika behandling, 31,8% hade utsatts för 
verbala trakasserier och 1,2% för fysiskt våld. 
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Sample of 
Female-to-Male 
Transgender 
Individuals. 

socioekonomiska 
karaktäristika är 
kontrollerade. 

pappersform. Totalt 6450 deltagare 
som identifierar som trans, crossdresser 
eller har ett könsöverskridande uttryck. 
Analysmetod: Deskriptiv statistik, chi-
square, Pearsons 
korrelationskoefficient och linjär 
regressionsmodell.  

Westerbotn, M., 
Blomberg, T., 
Renström, E., 
Saffo, N., 
Schmidt, L., 
Jansson, B. & 
Aanesen, A. 

Transgender 
people in Swedish 
healthcare: The 
experience of 
being met with 
ignorance. 

2017, Sverige, 
Nursing 
Research. 

Att beskriva transpersoners 
upplevelser av deras möten 
med vårdpersonal. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 14 transpersoner i åldern 20-50 
boende i Stockholm med erfarenhet av 
hälso- och sjukvården som inte var 
relaterad till könskorrigering. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analysmetod: Intervjuerna spelades 
in, transkriberades verbatim och 
analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys. 

Majoriteten hade i överlag positiva upplevelser av 
bemötande, deltagare upplevde likvärdig behandling 
utan onödigt fokus på könsidentitet. Vårdaren visade 
stöd och respekt när könsidentitet nämndes. Vårdare 
använde rätt pronomen/namn samt frågade innan och 
gjorde anteckningar i journalen för andra vårdare. 
Deltagare upplevde kunskapsbrist om 
transerfarenheter hos vårdare. Vårdare uttryckte 
ovilja att vårda på grund av okunskap och att något 
skulle gå fel.Vårdare koncentrerade på könsidentitet 
istället för anledningen till besöket. Deltagare undvek 
att söka vård på grund av rädsla för diskriminering av 
tidigare erfarenheter. Deltagarna upplevde ett behov 
av att behöva utbilda sin vårdare för att få bra vård. 
Vårdare ifrågasatt/utmanat könsidentiteten samt 
talade om transpersoner som stereotyper. Vårdare 
använde uttryck som “sweetie”(raring) och “good 
girl”(duktig flicka) vilket upplevdes som stötande. 

Whitehead J., 
Shaver, J. & 
Stephenson, R. 

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

2016, USA, 
PLoS ONE. 

Att fastställa huruvida 
högre nivåer av stigma 
och/eller lägre nivåer av att 
vara ute (med att vara 
HBT) korrelerar med 
sämre tillgång till hälso- 
och sjukvård för HBT-
personer på landsbygden. 

Design: Kvantitativ 
Urval: 946 deltagare (varav 155 
transpersoner eller icke-binära), över 
18 år, bor på landsbygden och 
identifierar sig som HBT. 
Datainsamling: Enkät online. 
Analysmetod: Deskriptiv statistik, 
linjär regressionsmodell, chi-square 
och Kruskal-Wallis test. 

Resultatet visade på att transpersoner hade upplevt 
stigmatisering från vårdpersonal. Det fanns en 
korrelation mellan upplevd stigma och användning av 
hälso- och sjukvård. 
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Bilaga 3. Definitionslista  
Här definieras ett antal termer och begrepp tas upp som är relevanta för detta forskningsområde. 

Definitioner och begrepp är hämtade från RFSL (2015) och Folkhälsomyndigheten (2015). 

Cisnorm Ett normsystem som förutsätter att alla människor har samma könstillhörighet/könsidentitet och könsuttryck som det kön som tilldelats dem vid 
födseln.  

Cisperson Cis är latin för ”på samma sida”och är en person vars könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med det kön man tilldelats vid födseln.  

FAAB/MAAB Female assigned at birth (tilldelad kvinna vid födseln) och Male assigned at birth (tilldelad man vid födseln), är sätt att beskriva det juridiska kön en 
person fått vid födseln baserat på sin anatomi men som inte stämmer överens med sin könsidentitet. 

FTM/MTF Förkortningar av Female to male och Male to female, alltså kvinna till man och man till kvinna. Ett sätt att beskriva transpersoners transition från det 
kön som tilldelats dem vid födseln till sin könsidentitet. Kan även användas som identitet eller etikett för att beskriva sin könsidentitet.  

Genderqueer En person kan identifiera sig som genderqueer och definierar sig då som mellan eller bortom de binära könskategorierna man och kvinna. Kan 
användas synonymt med icke-binär och intergender. 

HBTQ Är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. HBTQ är den vedertagna förkortning inom det svenska språket, inom det 
engelska språket finns också olika förkortningar med olika innebörd. Den vanligaste förkortningen är LGBT som står för lesbian, gay, bisexual och 
transgender. 

Hen/den/dem Könsneutrala pronomen en person kan använda om de exempelvis är ickebinär eller genderqueer eller om en persons könsidentitet är okänd. 

Heteronorm Ett normsystem som gör att människor förutsätts vara heterosexuella, att kvinnor är feminina och män maskulina, att det är detta som är “normalt” och 
allt som avviker från denna norm är “onormalt”. Att passa in i eller följa normerna ger ekonomiska, sociala och politiska fördelar men att bryta mot 
dem kan leda till bestraffning i allt från tystnad till våld. 

Ickebinär En person som identifierar sig som mellan eller bortom könsuppdelningen i kvinna eller man. Ibland används ”icke-binär” som ett paraplybegrepp för 
olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. 

Juridiskt kön Det kön som är registrerat till en person i folkbokföringen och i ID-handlingar. Den näst sista siffran i personnumret avspeglar en persons juridiska 
kön. Juridiskt kön tilldelas vid födseln beroende på formen på barnets könsorgan. En person kan ändra sitt juridiska kön genom att genomgå 
könsbekräftande behandling.  

Könsbekräftande 
behandling 

Också kallad könskorrigering eller könsbyte. För att få könsbekräftande behandling i Sverige måste man genomgå en utredning och få diagnosen 
könsdysfori. Tiden under vilken en person får könsbekräftande behandling och/eller ändrar sitt juridiskt kön brukar kallas för transition. 

Könsdysfori Känslan av att inte tillhöra det kön som blivit tilldelat en och medför ofta psykiskt lidande. 

Könsidentitet Det kön en person upplever sig eller känner sig som. 
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Könsuttryck Hur kön uttrycks med hjälp av könskodade attribut såsom kläder, frisyr och kroppsspråk. 

Queer Queer kan betyda olika saker, det kan dels användas som ett paraplybegrepp för att beskriva sin läggning eller identitet, eller ett sätt att inte behöva 
definiera sin läggning eller identitet. Queer som koncept är i grunden en kritik mot normer rörande sexualitet och kön. Inom den akademiska världen 
finns queerteori som kan användas som teoretisk utgångspunkt eller som redskap vid läsning av texter. 

Transfobi En uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en stark negativ syn på transpersoner 
som grupp eller individer.  

Transperson En person vars könsidentitet inte alls eller delvis inte stämmer överens med det kön de blivit tilldelat vid födseln eller har ett könsuttryck som går 
emot normativa förväntningar. Många transpersoner väljer att ändra juridiskt kön och göra könsbekräftande behandlingar för att matcha sitt 
könsuttryck med sin könsidentitet, men inte alla gör det.  

Transvestit En person som använder sig av ett annat könsuttryck än det som förväntas av personen utifrån hens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, 
hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut.  

Transsexuell Ett annat ord för transperson. Transsexuell är också namnet på en diagnos som krävs för att få könsbekräftande behandling och ändra juridiskt kön i 
Sverige. På grund av kopplingen till diagnos och därmed patologisering så väljer många transpersoner att inte använda begreppet transsexuell för att 
identifiera sig. 

 


