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Abstrakt 
 

Transpersoner är en del av HBTQ-rörelser som ofta har mötts av 

diskriminering och marginaliserig. Fram till år 2009 omfattades 

fortfarande inte könsidentitet och könsöverskridande identiteter av 

diskrimineringslagen i Sverige. Som sjuksköterska ska man vårda 

holistiskt och se hela människan med förståelse för alla sorters 

minoriteter även könsöverskridande och sexuella. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva transpersoners och vårdpersonals 

upplevelse av vårdmötet. Utifrån 15 vetenskapliga artiklar som 

analyserades enligt kvalitativ ansats kom 5 kategorier fram: upplevelser 

av fokus på könsidentitet och sexuell läggning, upplevelser av sårbarhet 

i vårdmötet, upplevelser bristen på kunskap om transsexualitet, 

upplevelser av negativa attityder. Resultatet visade att transpersoner 

inte känner sig välkomna i vården och att de ofta möts av okunskap, 

negativa attityder och fördomar och att överdriven fokus läggs på deras 

könsidentitet. Det visade också att vårdpersonal försökte ha ett öppet 

sinne i mötet med transpersoner men att de kände att de inte hade 

tillräcklig kunskap om transpersoner och att de kände sig osäkra i mötet 

på grund av denna brist på kunskap. Kunskapen och medvetenheten om 

transpersoner bör förbättras inom sjukvård och vårdutbildningar för att 

förbättra upplevelsen vid vårdmötet. 

 

 

 

Nyckelord: Transpersoner, vårdpersonal, upplevelser, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys, 

litteraturstudie.  
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I Sverige regleras vården av flera lagar bland annat Hälso- och sjukvårdslagen vars primära 

mål är att tillhandahålla en vård på lika villkor för hela befolkningen med respekt för alla 

människors integritet och lika värde. Hälsa är ett begrepp som kan ha många innebörder och 

kan beskrivas på individ, grupp eller samhällsnivå (WHO, 2014). I medicinska sammanhang 

beskrivs hälsa många gånger som frånvaro av sjukdom medan man i omvårdnaden pratar om 

patientens egen upplevelse av hälsa. Hälsa är oftast en subjektiv upplevelse som omfattar 

fysiskt, psykiskt, andligt och socialt välmående (WHO, 2014). Sjuksköterskan ska se 

patienten som en helhet och en person och sjuksköterskans arbete ska omfatta hela människan 

på lika villkor med respekt för den enskilda individens värdighet (Hälso- och sjukvårdslagen 

1982:763). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska(2005) samt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor, senast reviderad och fastställd 2000, så ska sjuksköterskan i sin 

yrkesroll verka för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos patienten (2005). 

Sjuksköterskans arbete ska utgå ifrån en humanistisk människosyn med respekt för individens 

värdighet och integritet där öppenhet och respekt ska visas för patientens värderingar och 

trosuppfattningar (Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005). I en utredning 

från Socialstyrelsen (2010) så benämns trans- och intersexuella som en åsidosatt och 

stigmatiserad grupp inom hälso- och sjukvården. Utredningen (Socialstyrelsen, 2010) lyfte 

också trans- och intersexuellas upplevelse av svårigheter med att bli accepterade men också 

mötta med okunskap och ibland även okänslighet i uppsökandet av sjukvård.  

 

 Transpersoner är en något mindre uppmärksammad del av HBTQ- rörelsen även fast de har 

funnits med länge och var en del av Stonewallrevolten 1969 där New York polisen gjorde en 

razzia mot gaybaren Stonewall och där HBTQ-personerna som slog tillbaka och det följdes av 

flera nätters upplopp på gatorna och blev föregångaren till dagens priderörelse (Merryfeather 

& Bruce, 2014). Begreppet transvestit användes första gången år 1910 av Magnus Hirschfeld 

en tysk homosexuell forskare som slog ihop det latinska orden ”trans” som betyder från/till 

över och ”vetis” som betyder kläder (RFSL, 2014). 1918 åtta år senare skapar samma forskare 

även ordet transsexuell av ”trans” och ”sexus” som är det latinska ordet för kön. Redan 1949 

så började en läkare från Amerika vid namn Harry Benjamin att behandla Transexuella 

patienter med hormonterapi i syfte att göra övergången mellan könen lättare. Sedan 1972 så 

blir det möjligt i Sverige som första land i världen att som transsexuella eller intersexuella 

möjligt att juridiskt byta kön och kostnadsfri hormonterapi samt operation för att byta kön 

som kan erhållas efter prövning (Johansson, Sundbom, Höjerback, Bolund, 2010).  Efter det 
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så dröjde det ända till 2001 innan transpersoner inkluderas som en del i RFSL:s målgrupp 

trots att de länge har varit en del av HBTQ rörelsen.  

 

I detta examensarbete används framförallt uttrycket transpersoner eftersom det är en 

paraplyterm för ett flertal könsöverskridande identiteter så att ingen exkluderas. 

Transpersoner är ett samlingsnamn för flera olika kategorier inom transgenren. Det kan 

exempelvis vara transvestiter, transsexuella, intersexuella eller drag- queen/king. Begreppet 

transperson kom till för att inte exkludera någon grupp i bland annat politiskt sammanhang 

eller lagtexter. En transperson kan vara antingen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. 

Transsexuell innebär att man upplever att man tillhör det motsatta könet från det kön man är 

född i. Många transexuella väljer att korrigera detta genom hormonbehandlig eller kirurgi för 

att kunna efterlikna det könet man anser sig tillhöra så mycket som möjligt. Kön är det som i 

samhället används för att dela in människor i grupper som man och kvinna. Inom 

transbegreppet används flera olika benämningar på kön Biologiskt kön är det kön som 

människan föds i och på automatik tillhör. Juridiskt kön är det kön som är registrerat i 

folkbokföringen och vid födseln tilldelas man juridiskt kön efter biologiskt kön. I Sverige 

finns endast två juridiska kön man eller kvinna men det finns möjlighet att ansöka om att få 

byta juridiskt kön. Könsidentitet/ mentalt kön är det kön man själv upplever sig tillhöra och 

det stämmer inte alltid överense med ens biologiska kön. Könsuttryck är hur en person väljer 

att uttrycka sitt kön exempelvis via kläder eller socialt beteende. Intersexuell är ett begrepp 

som samlar flera olika tillstånd och diagnoser där könskromosomerna, könskörtlarna eller 

könsorganen utveckling är avvikande från som anses vara normalt. Det diskuteras om 

intersexuella borde räknas som transpersoner eller inte. Drag- Queen/King när en person 

överdriver de stereotypiska könsrollerna som mer handlar om att klä ut sig för underhållning 

eller att göra en politisk poäng än vilket kön man anser sig tillhöra. Med transsvestism menas 

en person som klär ut sig helt eller delvis klär ut till det motsatta könet, detta kan ske ibland 

eller alltid (Merryfeather & Bruce, 2014). 

 

Även fast RFSL:s (2014) arbete med att inkludera könsöverskridande identiteter i samhället 

går framåt möts transpersoner ofta av fördomar, trakasserier och segregation på grund av 

bland annat brist på kunskap från allmänheten. Men de gör hela tiden framsteg och sedan 

2009 så omfattas även könsöverskridande identitet och uttryck av diskrimineringslagen 

(2008:567). Lagstiftning gällande sterilisering vid könsbyte i Sverige har också länge varit 

föråldrad med sedan 2013 är det enligt Lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 
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(1972:119) inte längre tvång på sterilisering vid könsbyte och sedan 2009 är det i Sverige 

möjligt för män att ta traditionsenliga kvinnonamn och desamma gäller för kvinnor och 

traditionsenliga mansnamn. 

 

Sexualitet är något som tidigt gjort att människor har delats in i grupper i samhället och 

sjukvården och normen har utgått ifrån heterosexualitet eftersom fortplantning endast är 

möjlig mellan man och kvinna vilket har gjort att många inom sjukvården utgår ifrån 

heteronormativitet (Westerståhl & Björkelund, 2003). Sex är lika naturligt som exempelvis 

mat och sömn för människor men inom vårdyrket så undviker vårdpersonal många gånger att 

diskutera sexuella svårigheter och identiteter med patienter på grund av tabun och att det 

känns som en alltför privat sak att diskutera (Magnan, Reynolds, & Galvin, 2005). Sexualitet 

innefattar inte bara sexuell läggning utan också kön, könsidentitet, reproduktion, roller och 

intimitet. Inom vården så var vårdande av den sexuella hälsan länge begränsat till 

reproduktion och eventuella problem patienten i fråga kunde ha inom det området (Saunamäki 

& Engström, 2012). Allt annat än kombinationen man och kvinna klassades länge som 

avvikande och homosexualitet var fram till 1979 en sjukdom i Sverige. Trots att hatbrott samt 

diskriminering minskar så förekommer intolerans på grund av sexuell läggning fortfarande 

inom sjukvården och vi måste börja fråga oss varför det är så (Maze, 2005). En hög andel 

transpersoner blev utsatta för kränkningar, diskriminering och utsatta för våld och trakasserier 

enligt en undersökning av Roth, Boström & Nykvist (2006). I samma undersökning så uppgav 

transpersoner att de kände rädsla för att utsättas för hot om våld och trakasserier på grund av 

sin sexuella läggning när de gick ut (Roth, Boström & Nykvist, 2006). I takt med att samhället 

har utvecklats så har också medvetenhet ökat hos vårdpersonal om allt ifrån sexuellt 

överförbara sjukdomar till sexuella svårigheter och synen på vad sexuell hälsa är (WHO, 

2014). WHO (2014) har också antagit sexuell hälsa som ett av sina verksamhetsområden.  

 

Sexuella problem eller den sexuella identiteten kan försvåras av ensamhetskänsla och 

utanförskap och i sin tur orsaka stort lidande för patienten (Saunamäki & Engström, 2014). En 

undersökning från Statens Folkhälsomyndighet om hälsa på lika villkor bland HBT-personer 

visar på att en stor andel transpersoner har svår ängslan, oro eller ångest och att hälften av 

transpersonerna som deltog i studien någon gång hade övervägt att ta sitt liv. Det visade sig 

också att en stor del av transpersoner inte hade mentalt stöd (Roth, Boström & Nykvist, 

2006). Det finns idag en brist på samtal kring sexuell hälsa, sexuell identitet och eventuella 

sexuella svårigheter mellan sjuksköterska och patient eftersom vårdpersonal sällan ens har 
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övervägt att deras patienter kan ha en annan sexuell läggning eller könsidentitet (Burch, 

2008).  

 

Genom denna studie kan vi öka medvetenheten och kunskapen kring transpersoner för 

vårdpersonal. När kunskapen ökar så finns en förhoppning om att missförstånd som lätt kan 

uppkomma i mötet mellan vårdpersonal och patienter förhoppningsvis kan undvikas. Därför 

är syftet med denna studie att undersöka transpersoners upplevelser av mötet med sjukvården 

samt vårdpersonals upplevelser i mötet med transpersoner. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie är baserad på en kvalitativ ansats och vi ämnade undersöka upplevelser 

hos människor utifrån ett inifrånperspektiv som svarar mot syftet (jfr. Graneheim & 

Lundman, 2004). Detta gjordes via en litteratursökning där vetenskapliga artiklar som svarade 

mot syftet valdes ut, kvalitetsgranskades och sedan extraherades textenheter ut vilka 

analyserades och sammanställdes till ett resultat. Kvalitativ forskning är inriktad på 

människors levda erfarenheter och söker förståelse för dessa. Fenomenologin, en del av den 

kvalitativa forskningen, menar att människors existens är intressant och betydelsefull på 

grund av deras medvetenhet om sin existens. Människor är fysiskt sammanlänkade till sin 

värld genom fysisk interaktion med omvärlden (Polit & Beck, 2012, s.494-495). Med denna 

litteraturstudie hade vi som mål att försöka sammanställa och tolka människors levda 

erfarenheter, upplevelser och tankar för att bättre kunna förstå samt uppmärksamma deras 

situation (jfr Polit & Beck, 2012, s. 496).   

 

Litteratursökningen 

Vid valet av vetenskapliga studier så har inriktningen varit att i första hand finna 

förstahandskällor som är författade av den eller de personer som utfört studien (jfr Graneheim 

& Lundman, 2004). Vetenskaplig litteratur samt kunskap från RFSL, inom det aktuella 

forskningsområdet, har använts som en faktakälla i studien. Studien kommer att bestå av 

vetenskapliga dokument och artiklar från CINAHL och MEDLINE Proquest vilka tillhör de 

viktigaste och största databaserna inom hälso- och sjukvårdsområdet vad gäller skriftlig 

vetenskapligt material (Polit & Beck, 2012, s.100-103). Sökning har skett även i AMED samt 

PsycINFO. Inledningsvis har en Pilotsökning gjorts för att undersöka hur mycket befintlig 
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forskning det finns kring ämnet. Sökorden i denna studie var Mesh termerna; transgender, 

transsexual, nursing, qualitative, health care, homophobia. Fritext; nurses´view on nursing 

transgender, lesbian, gay, bisexual and transgender health; transgender experience of health 

care; transgender people and health care. Frisökning har gjorts av författaren Röndahl där två 

studier hittades. Begränsningar var peer reviewed och english language. Sökorden 

kombinerades med booleska termen AND för att kunna kombinera sökord och få resultat där 

båda sökorden ingår (jfr Backman, 2008, s.173). Söktermerna OR samt NOT har även använts 

men utan relevant resultat. Inklusionskriterier har varit kvalitativa studier. Exklusionskriterier 

har varit HIV och AIDS och artiklar vars inriktning har varit något av dessa har manuellt valts 

bort. Litteratursökningen resulterade i 15 vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen 

presenteras i bilaga 1. 

Analys 

De utvalda studierna kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll för kvalitativa studier, bilaga H, 

(Willman, Stoltz & Bahtesvani, 2011, s.176). Kriterierna besvarades med ja eller nej, där 

svaret ja gav 1 poäng och svaret nej 0 poäng. Därefter räknades en procentuell 

kvalitetsgradering ut där 60-69 % var låg kvalitet, 70-79 % var medelkvalitet och 80-100 % 

var hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtesvani, 2011, s.107). De kriterier som granskades var 

tydlighet i studiens syfte, presentation av kontext, etiskt resonemang, urval, metod, resultatets 

giltighet, resultatets kommunicerbarhet, patientkarakteristiska egenskaper. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) kan verkligheten tolkas på många olika sätt och förståelsen beror på den 

subjektiva tolkningen. Abstrakten till artiklarna lästes igenom för att kunna fastställa om de 

svarade mot syftet och därefter lästes de utvalda artiklarna noggrant igenom för att kunna 

bestämma om de var relevanta. De artiklar som inte motsvarade syftet valdes bort manuellt. 

Resultatet i varje artikel lästes igenom flera gånger och därefter extraherades textenheter, som 

svarade mot syftet. Textenheter som rörde transpersoner analyserades separat från 

textenheterna som rörde vårdpersonal. De extraherade textenheterna översattes och skrevs 

sedan i form av att-satser för att till slut kategoriseras i olika teman. Genom att tolka och 

försöka finna mönster så organiserades betydelsebärande enheter in i olika teman som kunde 

sammanföras med olika koder. Dessa koder jämfördes utifrån likheter och olikheter och 

sorterades in i kategorier (jfr Graneheim & Lundman, 2004). Ingen betydelsebärande enhet 

bör passa in i två kategorier men med tanke på den komplexa mänskliga erfarenheten så kan 

det vara svårt att passa in data i endast en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen 

om vad texten säger rör innehållet och beskriver de synliga och uppenbara komponenterna 
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och benämns som det manifesta innehållet. Analys om vad texten talar om behandlar 

sambandsaspekten och innehåller en tolkning om den underliggande meningen i texten och 

utgör det latenta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna till denna studie har strävat efter att bevara tillförlitligheten genom att förvissa sig 

om att data som använts är relevant och adekvat för det syfte som ämnats undersöka i studien. 

Detta har gjorts genom flertalet genomgångar av textenheter och kategorier fortlöpande under 

studiens gång. För att uppnå pålitlighet bör man räkna med den grad som data kan förändras 

under studiens gång och även förändringar i forskares beslut under analysprocessen (jfr 

Graneheim & Lundman, 2004). För att uppnå överförbarhet har författarna försökt ge en klar 

och distinkt beskrivning av kultur och kontext, val och karakteristika av deltagarna, 

datainsamlingen och analysprocessen (jfr Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom författarna 

till denna studie förändrat syfte under studiens gång så har detta påverkat val av metod och 

analysförfarande vilket har lett till att vissa studier, som valts ut i början, har sorterats bort. 

Artikelsammanfattningen presenteras i bilaga 2. 

 

Resultat 

 

Denna litteraturstudie syftar till att beskriva hur transpersoner upplever mötet med vården och 

vårdpersonalen samt hur vårdpersonal upplever mötet med transpersoner. Resultatet 

presenteras i de fyra kategorierna, upplevelser av fokus på könsidentitet och sexuell läggning, 

upplevelser av sårbarhet i vårdmötet, upplevelser av bristen på kunskap om transsexualitet 

och upplevelser av negativa attityder. I varje kategori presenteras resultatet genomgående så 

att transpersoners upplevelser presenteras först och därefter vårdpersonals upplevelser. 

 

Upplevelser av fokus på könsidentitet och sexuell läggning 

I ett flertal undersökningar (Sperber, Landers & Lawrence, 2005; Bauer, Hammond, Travers, 

Kaay, Hohenadel & Boyce, 2009; Chapman, Wardrop, Freeman, Zappia, Watkins & Shields, 

2012) framkom att transpersoner inte alltid kände att det var nödvändigt att avslöja sin 

transsexualitet för vårdpersonal eftersom de menade att det inte hade betydelse för 

uppsökande av vård. Vidare tyckte de att onödig uppmärksamhet riktades mot deras 

transidentitet inom vården vilket gjorde transungdomar obekväma i mötet med vårdpersonal. 
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“Some of the MTF (Male To Female) youth felt it was not always necessary to inform health 

care providers of their gender status: `what does being transgender have to do with my 

eyes?´”(Sperber et al. 2005)  

 

Transpersoner i flera studier (Beagan, Fredericks  & Goldberg. 2012; Bauer et al. 2009; 

Rounds, Mc Grath Burns & Walsh, 2013; Chapman et al. 2012; Poteat, German & Kerrigan 

2013; Sperber et al.2005) upplevde att vårdpersonal bör fokusera på orsaken till uppsökande 

av vård istället för att lägga vikt vid den sexuella läggningen eller könsidentiteten. En 

transperson berättade om vårdpersonal som av misstag använde hennes juridiska namn i 

väntrummet trots att hon inte ville bli refererad till som sitt biologiska kön Hagen & Galupo, 

2014). Transpersoner upplevde även bristen på erkännande av könsidentitet och förnedring av 

att behöva förklara sin transsexualitet som ett framträdande problem (Cartwright, Hughes & 

Lienert 2012; Poteat et al. 2013; Bauer et al. 2009; Rounds et al. 2013).  

 

“I feel like going to the doctor and having to hide my gender identity and be treated in a way 

that doesn’t align with my identity doesn’t help me get better.” (Hagen & Galupo, 2014).  

 

Transpersoner upplevde välbefinnande när könsidentiteten blev bekräftad och detta påverkade 

förmågan att tillfriskna. Eftersom könsidentiteten är en del av den man är och när 

transpersoner blir respekterade av vårdpersonal så leder det till en upplevelse av välmående. 

En annan transperson i samma studie förklarade att om man inte mår bra emotionellt så mår 

man inte bra fysiskt heller och därför är det viktigt att vårdpersonal ser en som en hel person 

för att man ska kunna fokusera på sin hälsa och ta hand om sig själv (Hagen & Galupo, 2014). 

Transpersoner uppskattade också när vårdpersonal hade gjort bakgrundsarbetet innan 

vårdmötet, även om det bara var en genomgång av journalen (Rounds et al. 2013).  

 

En transperson menade att eftersom vårdpersonal på en del kliniker ansträngt sig för att ändra 

sjukvårdsformulären, så att patienterna kan välja vilken könsidentitet de vill uppge, så menade 

transpersonen att vårdpersonalen brydde sig om transpersoners behov. Detta visade att de var 

medvetna om vad en transperson är och att de berett plats för dem (Hagen & Galupo, 2014).  

 

Vårdpersonal upplevde att olikheter inte spelade någon roll och flertalet vårdpersonal ansåg 

även att könsidentitet och sexuell läggning inte hade någon betydelse i vårdsammanhang. En 

annan vårdpersonal i samma studie menade att varken sexuell läggning eller hudfärg har 
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någon betydelse eftersom i slutändan är vi alla lika på insidan. Vårdpersonal uttryckte att det 

är så mycket mer i en individ än deras könsidentitet eller sexuella preferens samt att de är som 

alla andra och man behandlar dem som alla andra. En vårdpersonal beskrev hur viktigt det är 

att vara uppmärksam för att alla har varierande behov (Beagan et al. 2012). 

 

”I don’t really care. If it’s a sore throat we’re talking about , it has really nothing to do with 

that because, I mean, it’s still a person, it’s just who they have sex with, you know what  I 

mean? That’s the only thing that´s different, but they’re just like everybody else so what’s the 

difference?”(Beagan et al. 2012)  

 

En vårdpersonal ansåg att det ändå blev ett vi och dom tänk fastän önskan var att behandla 

alla lika (Beagan et al. 2012). Flertalet vårdpersonal i studien upplevde att vården de gav var 

lika för alla oavsett könsidentitet eller sexuell läggning och några menade att de inte såg 

någon skillnad i förhållande till vården de fick Beagan et al. 2012; Beagan, Chiasson, Fiske, 

Forseth, Hossein, Myers & Stang, 2013). 

 

Vårdpersonal upplevde att de bör lägga vikt på orsaken till uppsökande av vård istället för den 

sexuella läggningen eller könsidentiteten (Beagan et al, 2012). En vårdpersonal frågade alla 

patienter om deras sexuella relationer till kvinnor, män eller båda könen, men medgav 

samtidigt att detta exkluderade transpersoner och var fördomsfullt. Svårigheten för 

vårdpersonal var hur man kunde göra det mer transvänligt (Beagan et al, 2013).  

 

Vårdpersonal försökte uppmärksamma olika sexuella läggningar inom vården, men var 

medvetna om att transpersoner kunde exkluderas på grund av det, uppgav en läkare i en studie 

med transföräldrar som söker vård till sina barn (Beagan et al. 2013). Personalen på vissa 

kliniker försökte göra vården mer transpositiv genom att införa formulär där man kunde 

uppge vilken könsidentitet man ville, exempelvis kunde man uppge man/kvinna/annat. Dock 

menade en vårdpersonal som arbetade på kliniken att detta var en antydan till marginalisering 

på det sättet att det kunde upplevas som “annat” än det “normala” eller “förväntade” (Bauer et 

al. 2009). 

 

Upplevelser av sårbarhet i mötet med vården 

Transpersoner upplevde att de faktorer som påverkade huruvida man avslöjade sin identitet i 

sjukvården, var uppfattning av vårdens kvalitet och graden av acceptans från vårdpersonal. 
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Även relationen till vårdgivaren samt transpersonens tålamod, över att behöva förklara sin 

könsidentitet, påverkade detta beslut (Dutton, Koenig & Fennie, 2008; Rounds et al 2013). 

 Det var viktigt med förförståelse hos vårdpersonal för den sårbara situationen som HBTQ-

personer befinner sig i samband med sjukvård (Rounds et al. 2013). Enligt transpersoner var 

tillit till vårdpersonal avgörande vid beslut om att avslöja sin könsidentitet i vården eftersom 

dåliga upplevelser med vårdpersonal ledde till rädsla för att bli illa bemött som transperson 

(Hagen & Galupo. 2014).  

 

“I’m afraid… I had some bad experiences with health care providers… so unless I’m 

convinced that I’m going to be with them a long time, I don’t want to come out.” (Sperber et 

al. 2005).  

 

Transpersoner upplevde att de hade en inre kamp och kände osäkerhet om när det var 

medicinsk nödvändigt att avslöja sin könsidentitet (Dutton et al. 2008; Sperber et al. 2005). I 

studien uttrycker en transperson osäkerhet kring den medicinska risken att inte avslöja sin 

könsidentitet i samband med narkos om dosen är könsbaserad. Transpersoner som kunde få 

vård lokalt i en liten stad valde att inte uppsöka vård där utan valde att söka vård på annan ort 

eller inte alls, eftersom de ville skydda sin integritet (Cartwright et al. 2012). Flera deltagare i 

en studie med transpersoner ville inte markera sig som transperson i sjukvårdsformulär av 

rädsla för att vården skulle influeras negativt och att deras könsidentitet inte skulle respekteras 

genom vårdpersonals antaganden angående identitet, pronomen och namn som föredrogs av 

transpersonen (Hagen & Galupo, 2014; Rounds et al. 2013).  

 

Transpersoner berättade om upplevelser som lett till ökad känslighet för obekväma 

interaktioner med vårdare, som i sin tur ledde till att man försökte tyda vårdarens tvetydiga 

beteende, till exempel att skruva på sig och undvika ögonkontakt, som stigmatiserande och 

diskriminerande (Kosenko, Rintamaki, Raney & Maness, 2013). En annan upplevelse hade en 

transpatient som var på en hälsoundersökning hos en vårdpersonal som verkade väldigt 

obekväm omkring denne och undvek ögonkontakt vid samtal och den övergripande känslan 

för transpatienten var extremt obehag (Kosenko et al. 2013) 

 

“After pouring my heart out for almost an hour to a mental health therapist, she looked at me 

and said ‘I don’t blame your family for disowning you. If I were your friend, I wouldn’t have 

anything to do with you either.” (Kosenko et al. 2013). 
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En transperson beskrev ett vårdbesök hos en gynekolog med avsaknad av trygghet och 

sekretess genom att läkaren använde fel pronomen men även lät receptionisten komma in i 

undersökningsrummet under undersökningen (Rounds et al. 2013). En annan transperson 

besökte en HBTQ-vänlig sjukvårdsmottagning där transpersonen anförtrodde sig till 

sjukvårdspersonalen att hon kände sig som en man och fick till svar. 

 

“I used to want to be a guy too because I thought it was really unfair that we have to have 

these periods and stuff. You’ll get over it.”(Rounds et al. 2013). 

 

Transpersoner angav att negativa upplevelser och erfarenheter med sjukvården samt 

vårdpersonal kunde leda till brist på tillit, erodering av trygghetskänsla och skapa känslor som 

skam och förlust av värdighet vilket i sin tur kunde fördröja uppsökandet av vård i framtiden 

(Brotman, Ryan, Jalbert & Rowe, 2002; Sperber et al. 2005). Känslan av sårbarhet ledde till 

att en transperson endast uppsökte vård om han var väldigt sjuk. Transpersoner beskrev också 

att huruvida man valde att motsätta sig stigma och diskriminering av vårdpersonal berodde på 

om de kände att det fanns andra vårdval. En transman beskrev att han konfronterat flertalet 

vårdpersonal om deras stigmatiserande attityder och beteenden men han hade även tolererat 

diskriminering för att få den sjukvård som han hade behov av (Poteat et al. 2013). 

 

“If they wanted to provide us services, they would treat us as human beings instead of 

freaks”; I have to be deadly sick before I go to a doctor” (Sperber et al. 2005). 

 

Osäkerhetskänslor kunde uppkomma hos vårdpersonal och patient när någon utmanade den 

traditionella relationen där patienten förväntades samtycka till vårdpersonals medicinska 

auktoritet och kompetens. Stigma hos transpersoner upplevdes kunna förstärka denna 

traditionella relation men både vårdpersonal och transpersoner kunde vägra eller välja att vara 

delaktig i detta stigma under vårdmötet. För att upprätthålla den förväntade traditionella rollen 

mellan vårdpersonal och patient vid ett vårdmöte så förminskade en vårdpersonal 

transpersonens kunskaper till “myter” även fast hon medgav att hon inte visste eller förstod 

mycket av det som transpersonen berättade för henne. Transpersonen blev beskylld för att 

orsaka det negativa vårdmötet för att han “läst för mycket på internet”. Läkaren kände i sin tur 

att transpersonen inte förstod eller litade på dennes omdöme (Poteat et al. 2013). 
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En vårdpersonal berättade om en transkvinna som blev dement och var tvungen att flytta till 

ett äldreboende som drevs av en religiös välgörenhetsorganisation. Hon blev tvingad att leva 

som man, trots att hon levt som kvinna hela sitt vuxna liv, eftersom personalen där inte 

respekterade hennes könsidentitet (Cartwright et al. 2012).  

 

Det fanns även vårdpersonal som värnade om transpersoner inom vården när de insåg att 

transpersonen befann sig i en utsatt och sårbar situation. En vårdpersonal beskrev sin 

erfarenhet av bedömningen som transpersoner måste genomgå för att få möjlighet 

till transitionskirurgi (könsbyte) där de genomgår en psykiatrisk utvärdering.   

 

“We have to refer you to psychiatry, you know there’s nothing wrong with you, mental health-

wise, but we have to have the official diagnosis.” (Beagan et al. 2013). 

 

En vårdpersonal beskrev sina upplevelser om transpatienter på en klinik då hon brukade dröja 

sig kvar i närheten, när de hade besök av sin partner, för att försäkra sig om att ingen av 

hennes kollegor sade något elakt till dem (Beagan et al. 2012). En primärvårdspersonal talade 

om sina upplevelser av att ha jobbat på en akutmottagning där hon mött många transpatienter 

och upplevt att de blivit diskriminerade. Hon hade strävat efter att vara den som tog emot dem 

för att undvika att transpersoner blev diskriminerade och förlöjligade av annan personal 

(Poteat et al. 2013). 

 

Upplevelser av bristen på kunskap om transsexualitet 

Flertalet transpersoner upplevde att okunskap, angående transsexualitet, bland vårdpersonal 

var hög. (Röndahl, Innala & Carlsson, 2006, Bauer et al. 2009, Chapman et al. 2012, Poteat et 

al. 2013, Taylor, 2013, Sperber et al. 2008, Cartwright et al. 2012) . 

 

I actually spoke to her afterward. I’m like, “You know, it’s 2009. In 2009, you’re going to 

have more clients like me. What are you going to do for best practices? These are 

unacceptable standards of care.” And she was explaining to me, “Well, this is the first time 

something like this has happened.” I’m like, “Granted, but you need to prepare yourself for 

different types of people walking into your office.” (Poteat et al.2013). 

 

Transpersoner upplevde vårdkvaliteten som bättre när de träffade personal som hade kunskap 

och medvetenhet om transsexualitet. De upplevde det som ett privilegium att möta en läkare 
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som åtminstone hade hört ordet trans förut eller ens var kapabel till bidra med någon insikt för 

de speciella problem som transpersoner kan ställas inför (Rounds et al. 2013; Chapman et al. 

2012; Bauer et al. 2009). En transperson upplevde att vårdpersonal hade lite kunskap om 

transpersoner så i uppsökandet av vård så blir man nästan ett verktyg för forskning (Taylor, 

2013; Poteat et al. 2013; Bauer et al. 2009).  

 

Några transpersoner vände sig till vänner eller internet för rekommendationer för att finna 

vårdpersonal som hade erfarenhet av transpersoner. Andra transpersoner hade även för vana 

att lära sig allt om sig själv för att säkerställa att man fick rätt medicin eller behandling för att 

man inte litade till läkarens ordination (Poteat et al. 2013; Beagan et al. 2013).  

 

Många transpersoner hade också varit tvungna att utbilda vårdpersonal på grund av brist på 

kunskap och förförståelse vad gäller medicinsk samt kulturell kompetens kring transsexualitet 

(Beagan et al. 2012; Beagan et al.2013; Taylor, 2013; Chapman et al. 2012; Poteat et al. 2013; 

Bauer et al. 2009). Transpersoner gav uttryck för den begränsade kunskap och osäkerhet som 

många vårdpersonal visade och om att de själva måste omskola dem (Poteat et al. 2013; 

Chapman et al. 2012). En transperson hade upplevt att vårdpersonal kunde bli chockade och 

rädda av att se en transperson men även att man då som transperson också känner obehag och 

rädsla inför situationen (Poteat et al. 2013). 

 

“How about raising awareness? so that when you walk into the doctor’s office for the first 

time you can say, “ Hi, I am trans,” and they don’t get this glazed blank look that goes “ oh 

yeah, I’ve never seen one of you before.” (Bauer et al. 2009). 

 

Resultatet visar att vårdpersonal upplevde att okunskapen är hög bland vårdpersonal och inom 

vårdutbildningar. (Beagan et al. 2012; Röndahl, 2010; Beagan et al. 2013; Poteat et al. 2013; 

Cartwright et al. 2012). Kunskap och medvetenhet hos vårdpersonal kan vara till hjälp för att 

förbättra vårdupplevelsen för transpersoner. (Beagan et al. 2012). 

 

Studenter upplevde att strukturella och institutionella stigman gör att transpersoners 

erfarenheter och kroppar blir så gott som frånvarande i medicinsk utbildning vilket leder till 

att de flesta vårdgivare är utan riktlinjer (Poteat et al. 2013; Röndahl, 2010). I en studie bland 

vårdpersonal i Kanada upplevde de transexualitet som obekväm på grund av okunskap 

(Beagan et al. 2012,).  
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“Gay is one thing. Okay, that´s fine. That´s just who you have sex with. But trans? Like what 

does that ever mean? I don´t know what that anatomy is supposed to look like. I have no 

idea.” (Beagan et al.2013).  

 

Vårdpersonal upplevde att de inte hade kunskap om transitionsprocessen (könsomvandlings- 

processen), som en del transsexuella gick igenom. Kunskapen som saknades var av praktisk 

karaktär som när byte av ID kort skedde och om valet av damernas eller herrarnas tvättrum 

eftersom vårdpersonalen aldrig hade upplevt hela transitionsprocessen förut (Beagan et al. 

2013). 

 

Vårdpersonal upplevde en känsla av att de var oförberedd inför första mötet med en 

transpatient och de berättade om strategier för att hantera bristen på förberedelse. Dessa 

strategier var sökande efter information från erfarna kollegor eller källor som böcker, 

onlinematerial och att låta patienten vägleda dem och samarbeta med patienter, men även att 

lära genom ”trial and error”. (Poteat et al. 2013: Beagan et al. 2013). De upplevde att det 

fanns ett behov av förkunskaper och medvetenhet om transsexualitet före ett vårdmöte med 

transpersoner så att de inte möttes av förvirring när de avslöjade sin könsidentitet (Beagan et 

al. 2013). En primärvårdspersonal som skulle ha några regelbundna transpatienter upplevde 

ett behov av baskunskap och insåg att hon måste lära sig detta (Poteat et al. 2013).  

 

Varken under den teoretiska eller den kliniska delen av vårdutbildningen så upplevde eleverna 

några föreläsningar eller diskussioner angående HBTQ-kunskap eftersom ingen verkade anse 

det vara viktigt. Lärarna och administratörer på vårdutbildningar upplevdes vara alltför 

passiva gällande den kunskapen i undervisningsprogram (Röndahl, 2010). 

 

” It feels as if no one takes this seriously, that no one thinks it’s important, it’s like ‘well great 

that you brought this up...’ and then nothing changes.”(Röndahl, 2010).  

 

Upplevelser av negativa attityder 

Transpatienter upplevde att deras namn och pronomen inte respekterades, det var frustrerande 

och de kände sig ovälkomna i en medicinsk situation (Dutton et al. 2008; Rounds et al. 2013; 

Bauer et al. 2009; Chapman et al. 2012; Poteat et al. 2013;).  
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“At one hospital, I was made to wear a pink floral hospital gown, and incorrect pronouns 

were used even after I explained that I’m male.” (Kosenko et al. 2013).  

 

Transpersoner upplevde att vårdpersonal inte var befriade från negativa attityder som finns i 

samhället (Poteat et. al. 2013; Rounds et al. 2013; Bauer et al. 2009). Transpersoner beskrev 

upplevelser om hur de blivit hånade, nedvärderade och verbalt förolämpade av vårdpersonal, 

även svordomar och hotelser förekom (Kosenko et al. 2013; Rounds et al. 2013.) 

 

Upplevelser där vårdpersonal vanhedrade och diskriminerade samt hade synen ”vi och dom”, 

visade också vårdpersonals makt att stämpla transpatienter och agera utifrån detta. Detta 

agerande förstärkte i sin tur vårdpersonalens auktoritet genom att kategorisera transpatienter 

som problematiska (Poteat et al. 2013). En transperson kände sig illa till mods när 

vårdpersonal benämnde honom som ”sådana som du.” En ung transperson upplevde att redan 

när man kom in genom dörren till en vårdenhet så möts man av kränkningar av ”frontlinjen av 

vårdpersonal”, receptionister som även stirrade på en, skrattade åt och viskade om 

transpersonens könsföreteelse (Sperber et al. 2005).  

 

Transpersoner upplevde också att även fast de inte blivit nekade vård så mottog de inte vård 

av hög kvalitet (Kosenko et al. 2013; Bauer et al. 2009). En transperson sökte vård och vid 

vårdmötet så kom det fram att hon var transsexuell och hoppades på att bli kvinna snart, vilket 

resulterade i att hon blev nekad vård och läkaren bad henne att lämna mottagningen (Kosenko 

et al. 2013). 

 

”I was actually turned away (from an emergency room) because the doctor said he did not 

treat people like me.” (Sperber et al. 2005). 

 

Transpersoner upplevde att de inte sökte vård på grund av rädsla för diskriminering 

(Cartwright et al. 2012; Bauer et al. 2009).  

 

“Participant 1: I felt like shit. Here I am in this women’s ward, on this women’s floor, the 

only guy, and it’s pretty awkward...it’s so uncomfortable. I felt like shit.  

Participant 2: I went (to a hospital) once, but once they found out I was transsexual, oh my 

god, everything changed. They made me wait; they put me in a different bed….” (Bauer et al. 

2009) 
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Transexuella föräldrar som sökte vård för sina barn upplevde att vårdpersonal behövde mer 

träning i känslighet om hur man bemöter HBTQ-föräldrar, eftersom det är vanligt att 

vårdpersonal fokuserar på en mamma och en pappa istället för två föräldrar.  

 

’’I think sometimes the doctor will pointedly say” well which of you is the parent, like which 

one of you is the mother?’’(Chapman et al. 2012).  

 

I denna situation upplevde sig den ena partnern ignorerad av läkaren vilket ledde till ett 

försök, av den andra föräldern, att uppmuntra denne och inte fastna i det negativa genom att 

rikta fokus mot vårdpersonalens förvirring, gällande deras behov av att vilja veta vem den 

biologiska föräldern var (Chapman et al. 2012).  

 

Vårdpersonal upplevde att de strävade efter att inte såra, förolämpa eller diskriminera någon 

på grund av heteronormen. De upplevde även att de kände rädsla för att bli uppfattade som 

homofobiska och de försökte vara medvetna om vad de sa och gjorde inför patienten (Beagan 

et al. 2012)  

 

“You always are trying to be aware of what you say, and what you’re doing. But you’re not 

always 100% (Beagan et al. 2013).  

 

Vårdpersonal upplevde osäkerhet och en känsla av att vara obekväm i mötet med 

transpersoner och att detta ofta kunde uppfattas som kritik eller motstånd mot transpersonen 

(Beagan et al. 2013). Vårdpersonal upplevde vården kring transpatienter som skrämmande, 

som när transpersonens kropp inte var i linje med könsidentitet exempelvis bröstkirurgi hos en 

som identifierade sig som man (Beagan et al. 2013).  

 

”So part of me wants to sort of say like, `Can’t you just dress as a woman´, or `Can’t you just 

be a tomboy and not have to get involved with hormones and stuff?” (Poteat et al. 2013). 

 

 Diskussion 

Denna studie visade att transpersoner menade att vårdpersonal fokuserade för mycket på 

könsidentitet och sexuell läggning. Transpersonerna uttryckte en önskan om att vårdpersonal 
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skulle se förbi könsidentitet och sexuell läggning för att istället se orsaken till uppsökandet av 

vård. Enligt Kristensson Ekwall (2010, s.52) så är det viktigt att vårdpersonal tar sig tid till att 

lyssna på patientens berättelse om hur deras dagliga liv påverkas, detta för att patienterna bör 

bli sedda som hela människor.  

 

I denna studie framkom det bland transpersoner att det är viktigt att vårdpersonal vågade fråga 

patienten om hur just denne vill ha det och på så sätt kunna göra vårdupplevelsen bättre och 

vården mer individanpassad. Det var också viktigt att vårdpersonalen var förberedd och inte 

kände osäkerhet inför mötet med en transperson så att förvirring och känslan av obehag 

undviks i vårdmötet. I Kristensson Ekwall (2010, s.53) så beskrivs vikten av att 

sjuksköterskan ser hela patienten och tolkar patientens somatiska symtom utifrån ett 

helhetsperspektiv där det är viktigt att se samband mellan fysiskt och det psykiskt välmående.  

De somatiska symtomen kan ha sin grund i att patienten inte mår bra psykiskt. Allvarliga 

psykiatriska tillstånd kan ibland visa sig som diffusa symtom som magont eller huvudvärk 

men kan ha en egentlig grund i stress, oro eller ångest. Därför krävs kompetent vårdpersonal 

som kan se och bedöma hela patienten men också att kunna ställa rätt frågor i vårdmötet för 

att få en ordenlig bakgrund över patientens levnadsvillkor och livsstil. I litteraturstudien 

framkom det att bristen på erkännande av könsidentitet och förnedringen av att behöva 

förklara sin könsidentitet var problematiskt men när transpersoner fick sin könsidentitet 

bekräftad ledde det i sin tur till att emotionellt välmående ökade.  

 

I slutresultatet i vår studie så framkom det att vårdpersonal i stor utsträckning upplevde att 

sexuell läggning och könsidentitet inte hade någon betydelse för uppsökandet av vård och för 

själva vårdmötet. Vårdpersonal uttryckte också att varje enskild människas behov och orsak 

till uppsökandet av vård bör vara det som är viktigt i vårdmötet. Powell Sears (2012) 

beskriver intersektionalitet en modell som tydliggör olika maktordningar i samhället och 

mellan människor samt ifrågasätter hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om 

identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, klass, etnicitet. Denna modell kan 

fungera som ett slags hjälpmedel för vårdpersonal med identifiering av och i arbetet med sina 

egna fördomar och förhållningssätt gentemot patienter samt för att kunna motverka fördomar 

och öppna för att vårdpersonal kan etablera samhörighet, empati och samband i kontakten 

med patienter.  
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Enligt Sarvimäki & Stenbock-Hult (2008, s. 14) så är alla människor sårbara och det finns två 

dimensioner av sårbarhet; den rent kroppsliga och själsliga sårbarheten samt att denna 

egenskap gör oss mottagliga och sensitiva. Alla människor är sårbara men en del är mer 

sårbara än andra och vid vissa situationer som vid sjukdom eller andra krissituationer så ökar 

den sårbarheten. I vår litteraturstudie framkom det att transpersoner upplevde sårbarhet i form 

av, rädsla samt kränkande behandling och marginalisering i mötet med vården. Negativa 

upplevelser och erfarenheten med vårdpersonal kunde fördröja uppsökandet av vård i 

framtiden. De upplevde också att relationen till vårdpersonal och känslan av acceptans från 

vårdpersonal påverkade deras vårdupplevelse. Enligt Langius-Eklöf (2009, s.104) så kan 

vårdpersonal stärka patienters KASAM genom att förmedla kunskap och ha en öppen 

kommunikation, ge patienten stöd och tillhandahålla resurser, förmedla trygghet och 

uppmuntra och motivera patienten samt visa att man som vårdare vill hjälpa patienten.  

 

Resultatet visade att vårdpersonal var medvetna om att transpersoner kunde uppleva rädsla 

och marginalisering i vårdmötet och det fanns vårdpersonal som i största möjliga mån 

försökte förhindra att transpersoner blev förlöjligade eller kränkta av personal i vårdkedjan. I 

studien beskrevs också den traditionella vårdpersonal/ patient relationen där vårdpersonal 

fungerade som en medicinsk auktoritet. En utmaning av denna roll kunde leda till osäkerhet 

för vårdpersonal om transpersonen hade mer kunskap än vårdpersonalen. Snellman (2009, 

s.379) menar att missförstånd i vårdmötet kan bero på att vårdpersonal och patient har olika 

perspektiv. Vårdpersonal kan i stor utsträckning ha ett mer sakligt förhållningssätt och 

fokusera på att klassificera fakta samt analysera den. Patientens önskan är i större utsträckning 

att få dela med sig av upplevelser och känslor. Detta kan leda till att vårdpersonal brister i 

bemötande och omsorg vilket leder till att patienten känner ett missnöje med vårdmötet. 

 

En av de mest framstående kategorierna bland transpersoner och vårdpersonal i vår studie var 

okunskapen gällande transpersoner och könsidentiteter bland vårdpersonal och i 

vårdutbildningar. Transpersoner belyste också att de ofta hade svårigheter med att hitta en 

vårdgivare med erfarenhet av att vårda transpersoner, så de fick ofta utbilda vårdpersonal.  

Varför kunskapen gällande transpersoner är låg är oklart men enligt RFSL (2014) så har det 

sedan 1972 kommit in 739 ansökningar om könsbyte i Sverige och det finns ändå ett stort 

mörkertal över hur många som definierar sig som transpersoner. RFSL menar att okunskapen 

kan grunda sig i avsaknaden av undervisning gällande sexuella minoriteter inom 

vårdutbildningarna. Merryfeather & Bruce (2014) tar upp avsaknaden av transpersoner i 
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sjuksköterskelitteratur och Powell Sears (2012) belyser vikten av att bättre integrera 

bemötandet av olika sorters minoriteter som en del av utbildningen inom vårdyrket.  

Vikten av förkunskaper och medvetenhet bland vårdpersonal, gällande transpersoner 

framkom också i vår litteraturstudie, så att transpersoner inte behövde mötas av osäkerhet och 

förvirring i mötet med vården.  

 

I Powell Sears (2012) så nämns vikten av att vårdpersonal besitter kunskap om alla sorters 

minoriteter och att den kunskapen kan minska risken för missförstånd och obekvämhetskänsla 

i vårdmötet.  Vårdpersonal i vår litteraturstudie såg vårdmötet som en samarbetsmöjlighet 

mellan sig själv och patienten och menade att detta hade positiv verkan så att man i 

vårdrelationer kan utbyta kunskap och tillsammans med patienten planera vården. Detta kan 

styrkas av Snellman (2009, s.192) där ömsesidighet benämns som en viktig komponent i 

vårdrelationen där vårdare och patient kan utbyta kunskaper, lyssna på varandra och lära av 

varandra för att bästa möjliga vård ska uppnås.                       

    

I Kompetensbeskrivning (2005) för legitimerad sjuksköterska så ska vård ges på lika villkor 

för alla och sjuksköterskans personliga åsikter ska inte påverka hennes bemötande eller 

vården hon ger. I denna studie beskrev transpersoner att de känner sig ovälkomna i 

medicinska situationer och att deras könsidentitet, namn eller pronomen inte respekterades. 

Antonovsky (1991, s.40) anser att de resurser som en person förfogar över kan vara de man 

själv har kontroll över eller de resurser som kontrolleras av andra i den nära omgivningen, 

make eller maka, vänner, kollegor eller föräldrar. Känsla av tillit till en eller flera personer 

kan medföra en hög känsla av hanterbarhet.  Många av vårdpersonalen i vår studie strävade 

efter att inte diskriminera eller kränka transpersoner samt att försöka förbise heteronormen 

och inte anta att alla är som en själv.  

 

Att människor utgår ifrån heteronormativitet anser Hulter (2009, s.682) har att göra med 

möjligheten för fortplantning mellan man och kvinna vilket har lett till att inom vårdyrket så 

diskuteras sexuallitet och sexuella besvär oftast utifrån heteronormen inom vården. I Burch 

(2008) visar resultatet att majoriteten av vårdpersonal som deltog i studien ansåg sig vara 

toleranta och respektfulla gentemot HBTQ personer. I resultatet i denna litteraturstudie 

framkom dock att transpersoner inte kände sig bemötta med tolerans och respekt och att 

heteronormativitet genomsyrade vårdpersonals beteende mer än de själva trodde. Sarvimäki & 

Stenbock-Hult (2008, s.130-131) belyser varje människas rätt till att leva som en unik individ 
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med personliga föreställningar, värderingar och visioner som utgör en personlig 

livsåskådning. Vårdpersonal bör respektera varje människas rätt till självbestämmande, egna 

värderingar och personliga livsstil för att på så sätt kunna bemöta patienten som en unik 

individ där man beaktar personlig historia, minnen och erfarenheter.  

 

Hälsa beskrivs enligt Antonovsky utifrån vilken grad av KASAM (känsla av sammanhang) 

personen upplever. KASAM består av tre komponenter, begriplighet som innebär personens 

förståelse för händelser i livet och hur man uppfattar dessa händelser, hanterbarhet som 

beskriver hur personen kan hantera de olika händelserna och vilka resurser personer besitter 

för att göra det och meningsfullhet som är personens förmåga att kan känna engagemang och 

motivation för livet och dess händelser (Antonovsky, 1991, s.39-41). Enligt Langius Eklöf så 

kan man förbättra vården genom att utgå från KASAM och se det friska i patienten för att 

sedan ha det som utgångspunkt i vårdmötet så att patientens KASAM stärks (2009, s.105). 

Denna litteraturstudie visade att transpersoner upplevde välmående när deras könsidentitet 

blev bekräftad och respekterad av vårdpersonal. Det framkom också att emotionellt 

välmående och fysiskt välmående är starkt sammankopplade och därför är det viktigt att 

vårdpersonal ser en som en hel person för att man ska kunna fokusera på sin hälsa. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie är gjord utifrån en kvalitativ ansats där människors upplevelser och erfarenheter 

ska undersökas från ett inifrånperspektiv (Graneheim & Lundman, 2004).  

För att uppnå trovärdighet i en studie bör tre komponenter beaktas; tillförlitlighet, pålitlighet 

och överförbarhet. Tillförlitlighet uppnås när forskningsstudien utvärderas i relation till 

sökningsproceduren för att få fram forskningsfynden (Graneheim & Lundman, 2004). Till 

denna studie har författarna utgått från fyra databaser för att kunna förvärva ett representativt 

urval som svarade mot studiens syfte. Artiklarna som valdes var alla från ett västerländskt 

perspektiv eftersom det saknades studier från andra delar av världen i det aktuella ämnet. 

Kvalitetsgranskningen av artiklar är utsatt för en viss subjektivitet eftersom författarnas 

tolkning kan påverka granskningen och färgas av författarnas personliga åsikter angående 

studiens ämne vilket kan påverka tillförlitligheten. Enligt Graneheim & Lundman (2004) så är 

datainsamlingen samt valet av den mest lämpliga metod för datainsamling och mängden data 

viktiga för att uppnå tillförlitlighet, men även aktuell data med god kvalitet för att kunna svara 

mot studien syfte. 
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För att undvika bias och uppnå bekräftbarhet bör författarna sträva efter att hålla en så 

objektiv roll som möjligt genom att vid kondensering och tolkning av textenheter hålla sig så 

textnära som möjligt (Polit & Beck, 2012, s.175). För att undvika bias vid översättning från 

engelska till svenska har båda författarna varit delaktiga i processen. Översättning kan dock 

innebära att texten får ett annat innehåll men genom att vara noggrann samt kontrollera 

textinnehållet upprepade gånger vid översättning har vi försökt motverka detta för att uppnå 

tillförlitlighet i studien (jfr Graneheim & Lundman, 2004) 

 

Litteratursökningen och granskningen av artiklar har varit omfattande och långdragen i denna 

studie på grund av svårigheten med att hitta material som svarar mot syftet samt hade en hög 

vetenskaplig nivå. Detta kan medföra en risk för att bedömningen av artiklar varit 

inkonsekvent. När datainsamlingen tar tid och data är omfattande så finns risk för 

inkonsekvens under processen. Det kan ifrågasättas i vilken grad som bedömningen av 

likheter och olikheter av forskningsinnehållet är konsekvent över tiden. Därför har författarna 

till denna studie försökt förebygga detta genom en öppen dialog under forskningsprocessen 

för att uppnå pålitlighet i litteraturstudien (jfr Graneheim & Lundman, 2004).  För att säkra 

studiens överförbarhet är varje del av tillvägagångssättet i metoden, litteratursökningen, valet 

samt analysen av textmaterial noga beskrivet. Även valet och spårbarheten av citat, genom 

noggrann referenshantering, är viktig för att förstärka betydelsen av innehållet och 

överförbarheten. Resultatet är endast överförbart på västerländska kulturer eftersom de 

utvalda studierna som ingick är utförda i det västerländska samhället (jfr Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visar att transpersoner känner sig dåligt bemötta i uppsökandet av vård. 

Vårdpersonal upplever att de har brist på kunskap vad gäller transpersoner och att de känner 

sig osäkra i mötet med dem. Detta leder till att transpersoner och att deras könsidentitet eller 

pronomen inte respekteras. Vårdpersonals okunskap leder ofta till fördomar och 

stigmatisering av transpersoner i samband med uppsökandet av vård. Därför behöver 

kunskapen om transpersoner ökas bland vårdpersonal genom att diskutera ämnet redan på 

vårdutbildningar men även under fortbildning inom vården. Genom ett holistiskt synsätt i 

sjukvården så har vårdpersonal möjlighet att individualisera omvårdnaden för att se hela 

människan och hennes individuella behov. Transpersoner är en lika viktigt del som alla andra 
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människor i såväl vårdutbildningar som i mötet i sjukvården. Transpersoner ska känna sig 

respekterade och väl bemötta när de uppsöker vård. Mer forskning behövs inom området, 

exempelvis behövs omfattande studier bland vårdpersonal och bland transpersoner för att 

undersöka attityder, upplevelser och erfarenheter inom de olika grupperna vad gäller vården. 

Det behövs också mer omfattande studier för att kartlägga erfarenheter och upplevelser av 

vården hos unga transpersoner och familjer där en eller båda är transsexuella.   
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Tabell litteratursökning 2014-09-03                       Bilaga 1 

 

 

Tabell 1 Översikt litteratursökning     

CHINAL 2014-09-03       

Söknr. *) Sökterm Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

1 CH Transgender 685  

2 FT nurses´view on nursing transgender 93       1 

3 CH Homophobia  660  

4  S3 AND Health care 89                          1 

5 FT Lesbian, gay, bisexual and transgender 

Health 

9                              

      1 

Medline 2014-10-10 

 

      

             1 MSH Transgender 968        

             2 MSH Nursing 395134  

             3 MSH Qualitative 110848  

             4  S1 AND S2 127  

             5  S1 AND S3 88  

             6  S1 AND S2 AND S3 19      1 

             7 FT Transgender experience of health care 83      2 

             8 FT Transsexual experience of health care 16      1 

             9 FT Transgender people AND health care 93      1 

PsycINFO 2014-10-14  

 

   

            1 MSH Transsexual 1246  

            2 MSH Health care 208641  

            3 MSH Qualitative 135595  

            4 MSH Transgender 2239  

            5  S1 AND S2 77  

            6  S1 AND S3 97  

            7  S1 AND S2 AND S3 10      2 

            8  S2 AND S3 AND S4 107      3 

     

              Totalt antal artiklar  15  

 

*MSH – Mesh termer i databasen Medline och PsykINFO, CH – CINAHL headings i 

databasen CINAHL,  

FT- Fri text     
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Sammanfattning vetenskapliga artiklar   Bilaga 2 

Författare, år 
land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalit
et 

Bauer Greta 
R., Hammond 
Rebecca, Travers 
Robb, Kaay 
Matthias, Hohena
del Karin  
M., Boyce 
Michelle. 

 

Kvalitativ 85 st. transpersoner.  Semi-strukturerade 
diskussioner i 
fokusgrupper. 
Grounded theory 

Upplevelser av social 
utslagning på grund av 
okunskap och oro för 
hälsan och den sociala 
situationen. Okunskap 
och förutsättande om att 
transsexualitet inte 
existerar inom 
sjukvården.  

Hög  

Beagan, Brenda, 
Chiasson. Alana, 
Fiske, Cheryl, 
Forseth, 
Stephanie, 
Hosein, Alisha, 
Myers, Marianne 
& Stang, Janine 
Kanada. 2013 

Kvalitativ 12 st. sjuksköterskor 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer hermeneutisk 
phenomenologi 

Upplevelser av 
osäkerhet kring vården 
av transpersoner och 
önskan om att ha mer 
specialiserad kunskap 
för att kunna bedriva en 
holistisk vård.  

Hög  

Beagan, Brenda. 
Fredericks, Erin. 
Goldberg, Lisa.  
Kanada, 2012 

Kvalitativ  
 

12 st. primärvårds- 
sjuksköterskor  
9 st. läkare. 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Upplevelser att sexuell 
läggning och 
könsidentitet inte 
spelade någon roll och 
att alla bör bli 
behandlade som unika 
individer. Oro för att av 
misstag förolämpa 
patienter genom ord och 
handlingar.  

Hög  

Brotman Shari, 
Ryan Bill, Jalbert 
Yves and Rowe 
Bill. Kanada 2002 

Kvalitativ 
   

12 st. transpersoner Semi-strukturerade 
gruppintervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Upplevelser av att känna 
sig åsidosatt i samhället. 
Särskild uppmärksamhet 
måste riktas åt dessa 
människor så de känner 
sig trygga när de till 
exempel uppsöker 
sjukvård eller andra 
tjänster. 

Hög  

Cartwright 
Colleen, Hughes 
Mark and Lienert 
Tania. Australien, 
2012. 

Kvalitativ.  
 

 

11 st. HBTQ-
personer 

Fokusgruppsdiskussion
er. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

 

 

Upplevelser av en brist 
på kunskap hos 
sjukvårdspersonal samt 
respektlöst och 
diskriminerande 
bemötande gentemot 
deras sexualitet eller 
könsidentitet.  
 

Hög 
 

Chapman Rose, 
Wardrop Joan, 
Freeman Phoenix, 
Zappia Tess,  

Kvalitativ 11 st. HBQ.föräldrar. Semi strukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Upplevelser av 
diskriminering på grund 
av okunskap och brist på 
kompetens hos 
vårdspersonal.  

Hög  

Dutton Lauren, 
Koenig Karel, 
Fennie Kristopher. 
USA, 2008 

Kvalitativ  6 st. transpersoner Kvalitativ beskrivande 
studie. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Upplevelser av barriärer 
för att uppsöka 
gynekologisk sjukvård. 
Att kämpa med att 

Hög 
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avslöja sin könsidentitet 
för sjukvårdspersonal, av 
rädsla för diskriminering. 

Hagen Brienne. D, 
Galupo Paz. M. 
USA, 2014 

Kvalitativ  20 st. transpersoner Semi strukturerade 
intervjuer .  
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Upplevelser av hur 
transvänliga 
intagningsformulär i 
kontakten med 
sjukvården är samt 
vårdpersonals attityder 
gentemot transpersoner. 
  
 

Hög  

Kosenko Kami, 
Rintamaki Lance, 
Raney Stephanie 
and Maness 
Kathleen. USA, 
2013.  

Kvalitativ.  152 st. 
transpersoner. 

Kvalitativ 
innehållsanalys på 
nätbaserat 
frågeformulär.  

Upplevelser av 
kränkande och 
stigmatiserande bemöta
nde i sjukvården.  

 

 

Hög  

Poteat Tonia, 
German Danielle, 
Kerrigan Deanna, 
USA, 2013 

Kvalitativ  55 st. transpersoner 
12 st. 
sjukvårdspersonal 

Djupintervjuer. 
Grounded theory. 

Upplevelser av 
osäkerhet och 
motstridiga känslor, hos 
vårdpersonal, inför mötet 
med transpersoner. 
Transpersoner förväntar 
sig att vårdpersonal inte 
kan möta deras behov. 
Leder till en obalans i 
vårdmötet. 
 

Hög  

Rounds Kelsey, 
 Burns McGrath 
Barbara and 
Walsh Elaine  
USA, 2013 

Kvalitativ  19 st. 
Sjukvårdspersonal 
 6 st. HBTQ-
personer. 

Semi-strukturerat 
frågeformulär, djup- 
intervjuer.  Analys 
grounded theory 
 

Upplevelser av brist på 
kunskap om HBTQ-
personer hos 
sjukvårdspersonal och 
för lite stöd till HBTQ-
personer i livets slut. 

Hög  

Röndahl, Gerd. 
Sverige. 2012 
 

 

 

Kvalitativ 5 st. 
sjuksköterskestuden
ter och 3 st. 
läkarstudenter 

Semi-strukturerade 
gruppintervjuer. 
Fenomenologisk 
innehållsanalys 

Upplevelser av att se 
HBTQ personer som en 
osynlig minoritet i alla 
omständigheter. De 
beskrev också en 
passivitet bland lärarna 
när det kom till HBTQ 
frågor och HBTQ-
studenterna kände sig 
exkluderade. 
Heteronormativitet 
genomsyrarde hela 
utbildningen.  

Hög  

Röndahl, Gerd, 
Innala, Sune, 
Carlsson, 
Marianne. 
Sverige, 2006 
 

Kvakkkkvali 
Kvalitativ 

27 st. HBTQ-
personer. 

Kvalitativa semi- 
strukturerade 
intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Upplevelser av att 
heteronomativitet 
kommunicerades i 
vårdkedjan och att 
vårdpersonal visade en 
viss rädsla för inkorrekt 
bemötande gentemot 
patienterna och deras 
närstående. HBTQ- 
personer blev inte alltid 
betraktade som anhörig. 
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Sperber Jodi, 
Landers Stewart 
and Lawrence 
Susan. USA, 
2005. 

Kvalitativ 34 st. transpersoner Gruppintervjuer, 
fokusgrupper.  
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Upplevelser av okunskap 
och diskriminering i 
vården samt att 
regelbundet möta 
vårdare som vägrar 
vårda transpersoner. 

Hög  

Taylor Evan T.  
Kanada, 2013.  

Kvalitativ 3 st. transpersoner.  Semi-strukturerade 
intervjuer.  Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Upplevelser av allt extra 
arbete transmän gör för 
att kompensera för 
sjukvårdens brist på 
kunskap.  

Hög  
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