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Sammanfattning    

I ett historiskt perspektiv har transpersoner varit en icke accepterad grupp 
och heteronormativa antaganden har varit det synsätt som präglat det svenska 

samhället.  I Sverige finns idag lagar som styr vården för att alla ska få vård på lika villkor. 
Unga transpersoner är fortfarande i dagens samhälle en utsatt grupp, inte minst inom 
vården där man ser att bemötande och kunskap om dessa individer är viktiga aspekter för 

att öka chansen till en jämlik vård. Syftet med studien är att ur ett patientperspektiv 
beskriva unga transpersoners upplevelse av bemötande vid vårdkontakt. Vi har valt att 

göra en litteraturstudie för att sammanfatta dagens kunskap kring ämnet. Det finns få  
vetenskapliga artiklar publicerade inom ämnet. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna 
som vi valt utifrån vårt intresseområde har analyserats och tolkats. Resultatet av analysen 

beskrivs i tre teman: bemötande, upplevelse av utsatthet i vårdmiljö och att mötas av 
okunskap. Resultatet visar att vården inte är anpassad för unga transpersoner. Det finns 

brister i bemötandet vilket skapar frustration och transpersoner upplever att de får 
undervisa vårdpersonalen i transrelaterad vård. Vidare belyses att transpersoner förväntas 
passa in i ett heteronormativt system, att de ofta känner sig i underläge samt är beroende 

av vårdaren och tvingas svara på obekväma frågor för att få vård. Vår tolkning av 
resultatet är att det finns en kunskapsbrist bland vårdpersonal och att de normer som finns 

inom vården idag behöver medvetandegöras. All vårdpersonal har ett ansvar att motverka 
diskriminering och stigmatisering inom sjukvården. 
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INLEDNING 

Under senare år har det både i svensk och europeisk media rapporterats om en ökning av 
personer med diagnosen könsdysfori, det vill säga personer som mår psykiskt dåligt på 

grund av att de inte identifierar sig med det kön de fått vid födseln. Framför allt ses en 
ökning hos barn och ungdomar. Vi har i vår yrkesroll som sjuksköterskor inom 

skolhälsovården samt barn-och ungdomssjukvården märkt av denna ökning genom att vi 
i större utsträckning idag kommer i kontakt med unga transpersoner som söker vård. Vår 
erfarenhet är att dessa ungdomar upplever att sjukvården inte har tillräcklig kunskap om 

dem och deras situation, vilket leder till brister i bemötandet. Brister i bemötande och 
okunskap kan göra att patienten upplever att hen blir ifrågasa tt och känner sig utanför, 

vilket kan leda till ökad psykisk ohälsa men även att patienten undviker eller skjuter upp 
att söka vård. Vi har valt att belysa det här ämnet för att öka chansen till en mer jämlik 
vård. 

 
 

BAKGRUND 

Transpersoners historia 

Ramnehill (2016) skriver att transfolk har funnits lika länge som människan haft kön. 
Vidare skriver hon att ”Den västerländska kulturen har gjort sitt yttersta för att radera all 
historik om transpersoner de senaste tvåtusen åren, och man har lyckats så väl att 

transrörelsen verkar ha fastnat i ett tillstånd av historielöshet.” (Ramnehill, 2016, s.7). I 
ett historiskt perspektiv har transpersoner varit en icke accepterad grupp i samhället och 
i litteraturen finns inte mycket skrivet om dessa personer. I kungliga berättelser har vi 

kunnat läsa om normbrytande regenter, såsom Gustav III och Drottning Kristina, som 
beskrev sig som ”en mans själ i en kvinnas kropp”. Det var först på 1900-talet som termer 

som transsexualism och transidentitet uppstod. Medicinska forskare skapade begrepp 
utifrån sina tolkningar och diagnoser. Begreppet ”transperson” började användas av 
homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersons-rörelsen (HBTQ-rörelsen) under 

1990-talet. Det fanns då ett behov av att driva rättighetsfrågor för personer med 
normbrytande könsidentiteter. Först då började också berättelser om transpersoner dyka 

upp i litteraturen. Enligt Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners och 
queeras rättigheter (RFSL) blev det också vanligare att transpersoner definierade sig 
själva (RFSL Ungdom, 2017). I mer skönlitterära och självbiografiska verk av t.ex. Gorga 

och Helgesson Svenske (2013) samt Brändemo (2012) beskriver transpersoner sina egna 
upplevelser och tankar kring deras specifika livssituation i dagens samhälle. 

 
Historiskt har vi i Sverige haft ett heteronormativt synsätt. Det ansågs att homosexualitet 
var en sjukdom och många har valt att inte berätta om sin sexuella läggning eller valt att 

leva ett liv i ensamhet. När homosexualitet slutade anses som en sjukdom började ordet 
homofobi och transfobi användas i västvärlden. I dagens samhälle finns en lag som tydligt 

strävar efter att alla ska behandlas likvärdigt. Lagen säger att det är olagligt att misshand la 
eller trakassera någon på grund av sexuell läggning. Det är ett brott som bedöms allvar ligt 
och kan ge fängelsestraff (SFS 2008:567). I skolans läroplan står det att alla elever ska få 

kunskap om att alla har lika rättigheter oavsett sexuell läggning (Skolverket, 2018). 
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Transperson 

Begreppet trans kommer från latin och betyder överskridande. Transperson är ett 
paraplybegrepp som belyser de personer som identifierar sig med begreppet transperson. 

Med transpersoner menas oftast personer som bryter från samhällets könsnormer, det kan 
vara hur man ska se ut och vilka kläder man förväntas bära, beroende på vilket kön man 
har. Att identifiera sig som transperson beskrivs i litteraturen som en person som upplever 

att det juridiska kön som hen fötts till inte stämmer med det kön hen känner sig som och 
att personen vill förändra sin kropp eller sitt juridiska kön. Det är inte tvingande att 

identifiera sig som transperson. En transperson kan uppfatta sig som man, kvinna, både 
man och kvinna eller neutral, oavsett om deras biologiska kön och juridiska kön är 
manligt eller kvinnligt. De kan också välja att inte definiera sitt kön alls. Att vara 

transperson har inte med personens sexuella läggning att göra. En transperson kan vara 
heterosexuell, homosexuell, asexuell eller något annat. Många transpersoner kan uppleva 

könsdysfori, dvs. att plågas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det kön som 
personen blev tilldelad vid födseln (RFSL Ungdom, 2017). 

 

Könsidentitet och sexuell läggning 

Könsidentitet beskrivs i litteraturen som en upplevelse av att vara man, kvinna, både man 

och kvinna eller varken man eller kvinna (Socialstyrelsen, 2015c). Kön kan delas in i tre 
kön, biologiskt, socialt och mentalt kön. Biologiskt kön är det kön som en person tillde las 

vid födelsen. Socialt kön eller genus är det som menas med att män och kvinnor fostras 
och socialiseras in i olika könsroller. Mentalt kön beskriver hur en person känner sig i 
förhållande till att vara man, kvinna, både man och kvinna eller varken man eller kvinna 

(Darj och Nathorst-Böös, 2008). Enligt ungdomsmottagningen delas sexuell läggning in 
i tre kategorier, heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet (UMO, u.å). Det finns 
anledning till att ifrågasätta den här uppdelningen av sexuell läggning då det finns behov 

av att utvidga begreppet till att innefatta t.ex. pansexualitet och asexualitet (RFSL 
Ungdom, 2017). 

 

Behandling och vård vid könsdysfori 

Alla människor har en könsidentitet, en individuell känsla av könstillhörighet, för flerta let 
är denna känsla överensstämmande med det kön som tilldelats vid födseln. För de 
personer där könsidentitet och födelsekönet inte stämmer överens och då det resulterar i 

obehagskänslor sägs det att de har könsdysfori. Könsdysfori kan beskrivas som en 
ihållande, stark känsla av att vara född i fel kön. Känslan medför ofta ett psykiskt lidande 

som resulterar i att det kan vara svårt att fungera i vardagen. Könsdysfori kan upplevas 
olika av olika personer. Könsdysfori kan vara extra påfrestande för ungdomar i puberteten 
och det kan leda till försämrat psykiskt mående med depression och ångestproblematik 

som i sin tur kan leda till social isolering. Könsdysfori är oberoende av sexuell läggning. 
Könsdysfori kan behandlas genom att förändra kroppen så att den på ett bättre sätt 

stämmer överens med personens könsidentitet, så kallad könsbekräftande behandling. 
Detta kan göras med Hormoner och/eller kirurgi (Socialstyrelsen, 2015b).  

För att få genomgå könsbekräftande behandling i Sverige krävs det en 
könsdysforidiagnos. Specialistmottagningar för könsidentitetsutredningar finns på sex 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Paraplybegrepp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Paraplybegrepp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heterosexuell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heterosexuell
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olika orter, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala samt Alingsås i Västra 

Götalandsregionen (Socialstyrelsen, 2015c). Flera av mottagningarna kräver remiss från 
psykiatrisk mottagning, vårdcentral eller från ungdomsmottagning, skolsköterska. Vissa 

mottagningar accepterar även egenremiss. Syftet med utredningen är att både patient och 
utredningsteamet ska vara så säkra det går på att det är könsbekräftande behandling som 
krävs för att patienten ska må bra (RFSL Ungdom, 2017).  

Utredningen kan delas in i tre olika faser. Fas ett är en bedömningsfas där patienten träffar 

socionom, psykolog samt läkare/psykiatriker vid flera olika tillfällen. Syftet med fas ett 
är att den ska leda till en individuell utredningsplan. Detta fortgår under cirka sex månader 

och leder till en ny utredningsplan. Efter ungefär 12 månader görs ett ställningstagande 
och en diagnos ställs. Efter fastställd diagnos skickas remiss för initial behandling. Fas 
två innebär att den initiala behandlingen påbörjas med besök hos endokrinolog, logoped, 

hudmottagning, gynekolog samt övreplastikkirurgi. Fortgående kontakt med socionom 
samt uppföljning på mottagning görs. Vidare fortsätter utredningen inför ansökan till 

Socialstyrelsen samt dokumentation av ”real life” vilket innebär att personen lever i 
enlighet med sin könsidentitet. Fas tre innebär att patienten efter minst ett års ”real life” 
kan ansöka till rättsliga rådet för genitalisk kirurgi/borttagande av könskörtlar samt 

ändring av juridiskt kön. Under fas tre har patienten fortsatt kontakt med endokrinolog 
samt vid behov koordinator på utredningsteamet (Lundströmsmottagningen, 2017). 

Hormonbehandling: Personer med könsdysfori kan behandlas med testosteron vilket 

bland annat ger mörkare röst, ökad kroppsbehåring och minskad bröstkörtelvävnad. Det 
ger även en ökad mängd muskelmassa i förhållande till fettvävnaden samt att 
menstruationerna kan utebli. Behandling med östrogen ger en ökad tillväxt av 

bröstkörtelvävnad, mindre kroppsbehåring och skäggväxt samt minskad testikelstor lek.  
En behandling med könshormoner kan påbörjas inför eller vid en social övergång och 

pågår sedan livet ut, de flesta förändringarna sker dock under de första två åren.  
Ungdomar kan i puberteten få så kallade stopphormoner som avstannar puberteten, dess 
effekt är dock tillfällig och slutar personen medicinera med stopphormoner startar 

puberteten igen. Vid fortsatt hormonbehandling ersätts stopphormonerna med 
könshormoner. Annan hjälp och behandling som kan ges är logopedisk behandling samt 

hjälp med att ta bort behåring i ansikte och på överkroppen (Socialstyrelsen, 2015b). 

Kirurgiska ingrepp: Bröstimplantat, ansiktskirurgiska ingrepp samt att minska storleken 
på struphuvudet är några av de metoder som kan användas för de personer som vill få sin 

könsdysfori behandlad med feminiserande insatser. De som vill bli behandlade med 
maskuliniserande insatser kan hjälpas genom att avlägsna bröstkörtelvävnad och på så 
sätt skapas en mer maskulin bröstkorg, även fettvävnad från höfterna kan tas bort. 

Kirurgiska ingrepp i könsorgan och könskörtlarna kan, om personen vill, göras först efter 
prövning i Socialstyrelsens rättsliga råd. Om personen är under 23 år ges endast tillstånd 

vid synnerliga skäl (Socialstyrelsen, 2015b). 

Personer som är över 18 år har möjlighet att hos Socialstyrelsens rättsliga råd ansöka om 
att få att byta juridiskt kön. Att byta juridiskt kön innebär att personen blir folkbokförd i 
enlighet med sin könsidentitet samt får ett nytt personnummer. Kriterierna för att ansökan 

ska beviljas är att personen sedan lång tid upplevt att hen tillhör det andra könet och sedan 
en tid levt i enlighet med sin könsidentitet och antas komma leva så även i framtiden. 

Prövningen görs enligt könstillhörighetslagen (Socialstyrelsen, 2015b). 
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I en svensk studie av Dhejne et al. (2014) framkom det att det är få personer som ångrar 

sig efter att de genomgått könsbekräftande behandling. I studien beskrivs att det mellan 
åren 1960-2010 bara var 2,2 % som skickade in ansökan om att få ångra sig. Studien 

visade även att det fanns en signifikant minskning under studieperioden. 

 

Normer 

Normer är oskrivna regler och förväntningar på beteende om hur en person förväntas vara, 
leva och se ut. Oftast är normer en hjälp för människor i vårt samhälle. Det är viktigt att 
vi är medvetna om de normer som finns i vårt samhälle, annars finns det en risk att 

personer exkluderas och särbehandlas.  Heteronormen innebär att det finns förväntningar 
som begränsar vem man får vara ifråga om kön och sexualitet (RFSL Ungdom, 2017). 

Heteronormen eller cisnormen är en stark norm i dagens samhälle och styr vår tanke om 
att människan är heterosexuell och att familjebildning består av en kärnfamilj samt att 
sexuell attraktion sker mellan man och kvinna. Genom att följa heteronormen och 

identifiera sig som en cisperson erhålls en högre makt i samhället i jämförelse med en 
normavvikande person. Obalansen kan skapa fördomar och konsekvensen kan leda till 

transfobiska föreställningar, kollektiv stigmatisering och stark motvilja gentemot 
transpersoner (Worthen, 2016). Transpersoner bryter mot könsnormer och utsätts ofta för 
oförståelse, okunskap och kränkningar vid vårdkontakt (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Det här kan leda till att transpersoner väljer att inte berätta om sin sexuella läggning av 
rädsla för negativa reaktioner hos vårdpersonal (Vårdhandboken, 2018). Det är viktigt att 

medvetandegöra normer och ha ett normkritiskt tänkande inom vården vilket ger en mer 
jämlik vård och ett bättre bemötande som i sin tur leder till en bättre hälsa för 
transpersoner (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

Lagstiftning och förordningar 

Lagar och förordningar ska vara en hjälp för vårdpersonal i det dagliga arbetet med unga 
transpersoner. Lagar och förordningar ska minska risken för diskriminering och hjälpa 
vårdpersonal att tillgodose att mänskliga rättigheter respekteras. 

 
Hälso-och sjukvårdslagen beskriver och bestämmer hur svensk vård ska bedrivas och att 

den ska upprätthålla en god kvalitet. Värdegrunden inom svensk vård ska genomsyras av 
att vård ska ges på lika villkor (SFS 2017:30).  
 

Patientlagen har som syfte att belysa att patientens hälsa är i centrum och ska främjar 
patientens delaktighet i vården. (SFS 2014:821). 

 
Diskrimineringslagen lyder: “Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (SFS 2008:567). 
 

Könstillhörighetslagen är riktad till personer som vill byta kön, både juridiskt och 
medicinskt. Sverige var först i världen med att ge rättigheter till könsbyte för 
transpersoner (SFS 1972:119). 
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ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att i vårdarbetet främjar sjuksköterskan en 

miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda 
personer, familjer och allmänhet respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Sjuksköterskans profession 

För att vara en bra vårdare behöver sjuksköterskan ha goda kunskaper i 

omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Kunskapen ska 
bygga på evidens och vetenskaplig forskning. Omvårdnad är sjuksköterskans specifika 

kompetens och sjuksköterskan ska främja god vård. Omvårdnad innebär att patienten får 
vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar. All omvårdnad förutsätter 
respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till människors värderingar, vanor, tro, respekt 

för självbestämmande, integritet och värdighet. Sjuksköterskan ska ha kompetens att både 
utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och att skapa en förtroendefull relation med 

patienten. För att bedriva god omvårdnad är det viktigt att ha patienten i centrum. Det är 
viktigt att sjuksköterskan är följsam i samtalet, bekräftar patientens behov och är lyhörd 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 
Inom vårdvetenskapen beskrivs patientperspektivet som en utgångspunkt för vårdandet 

och dess etiska innebörd är en viktig värdegrund för vårdandet. För att tillämpa 
patientperspektivet behöver det fördjupas och nyanseras. En teori för att göra detta är 
livsvärldsteorin. Dahlberg och Segesten (2010, s.128) beskriver livsvärldsteorin som ett 

sätt att förstå oss själva, andra och övrigt i världen. De säger att ”därmed kan livsvär lden 
förstås som världen så som den erfars”. Om vi utgår från denna teori får vi möjlighet att 

kunna förhålla oss till hur andra uppfattar och erfar världen men också hur erfarenheter 
kan delas av andra och förstås som både unika, gemensamma och generella.   
 

Ett annat förhållningsätt som sjuksköterskan arbetar utifrån är personcentrerad vård, 
vilket innebär att sjuksköterskan respekterar och bekräftar patientens upplevelse av ohälsa 

och sjukdom. Därigenom får patienten möjlighet att göra val i relation till sin egen hälsa.  
Med personcentrerad vård synliggörs hela personen med dess andliga, existentie l la, 
sociala, psykologiska och fysiska behov i lika hög utsträckning. När sjuksköterskan ger 

omvårdnad med utgångspunkt från det här synsättet blir patienten den person hen är och 
inte en diagnos eller ett begrepp. Detta betyder att det är vad sjuksköterskan gör och hur 

hen gör det som har en avgörande betydelse för om vården blir personcentrerad eller 
diagnoscentrerad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Med det här synsättet behöver 
inte transpersoner känna skam över sin identitet eller känna att de inte kan prata om sin 

partner eller sexuella läggning vid vårdbesöket. Tidigare forskning menar att om 
patienten har fått ett bra möte med vården samt ordentlig och korrekt information blir 

resultatet en mer självständig patient som bättre kan sköta sin hälsa och antalet besök i 
vården blir färre (Jakobsson, 2007). Det är viktigt att sjuksköterskan bemöter alla 
patienter med respekt, empati och förståelse samt har erforderlig kunskap om dem och 

deras situation. För transpersoner kan det innebära att sjuksköterskan behöver fråga vilket 
namn och pronomen patienten använder och dokumentera det i journalen, sjuksköterskan 

behöver använda könsneutrala uttryck i samtal med patienten. Det är viktigt att 
sjuksköterskan innan mötet med transpersonen läser på om transvård och sätter sig in i 
patientens behov. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att transpersoner kan 

ha ett problematiskt förhållande till sin kropp och sjuksköterskan ska därför inte fokusera 
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på transidentiteten i onödan. Fokus ska hamna på anledningen till varför patienten sökte 

vård ursprungligen (RFSL Ungdom, 2014). 
 

Bemötande 

Transpersoner är en utsatt grupp i vårt samhälle inte minst vid olika vårdkontakter. 
Transpersoner har ofta många vårdkontakter och de beskriver att vårdpersonalen brister i 

sitt bemötande gentemot dem. Transpersoner upplever ofta en känsla av oro och otrygghet 
vid vårdkontakter. De berättar om brister i bemötande och brist på respekt från 

vårdpersonal (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Bemötande betyder enligt Svenska Akademiens ordbok (2015) “uppträdande (mot 
ngn/ngt)”. Enligt Echeverri (2010, s.12) är bemötande ett ”förhållningssätt, en attityd, ett 

interaktivt beteende och en upplevelse”. I Hälso- och sjukvårdslagen står det att en person 
som söker hjälp i hälso- och sjukvården ska bemötas med respekt och att insatser och 

åtgärder ska anpassas efter individens förutsättningar. Vårdpersonal bemöter ofta 
patienter utifrån tidigare erfarenheter, vårdpersonalens okunskap kan leda till bristfäll ig 
kommunikation och påverka bemötandet negativt (Socialstyrelsen, 2015a). I litteraturen 

beskrivs att kunskapsbrist kan vara orsaken till att patienten kan uppleva lidande genom 
ett dåligt bemötande (Dahlberg, 2002). Alla har en egen uppfattning av vad ett gott 

bemötande innebär och hur det känns när bemötandet fungerar eller när det känns mindre 
bra (Socialstyrelsen, 2015a). Bemötande är också en upplevelse där varje möte bedöms 
av patienten utifrån egna livserfarenheter. Det här medför att samma bemötande kan 

uppfattas på olika sätt av olika människor (Echeverri, 2010, s. 27-28). I ett bra bemötande 
tar vårdaren ansvar för den samverkan som uppstår i mötet med patienten. Det här leder 

till att patienten får förtroende för sin vårdare och patienten får därigenom ett ökat 
välbefinnande (Fakhr-Movahedi et al., 2016). Bemötandet av patienten är av stor 
betydelse för patientens upplevelse av vårdmötet. Alla har en egen uppfattning av vad ett 

gott bemötande innebär och hur det känns när bemötandet fungerar eller när det känns 
mindre bra (Socialstyrelsen, 2015a).  Personer som bryter mot samhällets normer har en 

ökad risk för att bli bemötta med ignorans av vårdpersonal då det råder brist på kunskap 
och förståelse från omgivningen. Detta kan leda till en ökad risk för sämre hälsa och 
lidande för transpersoner jämfört med den övriga befolkningen i samhället.  

(Vårdhandboken, 2018).  

I kapitlet, Vårdrelationer- en filosofisk belysning, (Friberg och Öhlén (red), 2014, s. 440-

462) för Snellman ett resonemang kring att det i en vårdkontakt är en ojämlik relation 
mellan patient och vårdpersonal. Patienten som är vårdsökande befinner sig i underläge 
och vårdpersonalen med sin yrkes-expertis i överläge. Det är viktigt att som vårdpersonal 

vara medveten om den maktobalansen. All vårdpersonal ska ge ett professione llt 
bemötande som erbjuder patienten lika rättigheter och möjligheter i mötet med vården.  

Vårdpersonalen bör sträva efter att minska maktobalansen och bemöta patienten 
professionellt och behandling ska ges utifrån patientens behov och sjukdomssymtom, inte 
utifrån vårdpersonalens fördomar och värderingar. Ett heteronormativt bemötande är när 

en person bemöter någon med ett antagande om att personen är heterosexuell. I 
vårdkontakt kan det här antagandet leda till en bristfällig kommunikation och ge sämre 
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vårdkvalité. Det är viktigt att vårdpersonal är medvetna om sina egna värderingar och inte 

låter sig styras av fördomar (Rondahl et al., 2006).  

Tidigare forskning om vad unga transpersoner upplever som viktiga egenskaper och 

kvalitéer hos vårdpersonal är att vårdpersonalen är kompetent i sin yrkesutövning. Att de 
uppvisar respekt, är ärliga och lyssnar. Det är även önskvärt att vårdpersonalen skapar 
trygghet, är icke-dömande samt bemöter unga transpersoner på samma sätt som andra 

ungdomar (Hoffman et al., 2009). Om patienten går miste om det positiva som ett 
vårdmöte kan innebära uppstår ett vårdlidande (Dahlberg och Segesten, 2010, s. 215). 

Vårdlidande är ett begrepp som kan förklaras som det lidande som kan uppstå då patienten 
upplever vården som ovärdig. Vårdlidandet kan delas in i fyra kategorier : Kränkning av 
patientens värdighet, maktutövning, utebliven vård samt fördömelse och straff (Eriksson, 

1994, s. 81-82). 

 

Unga, Ungdomar, Unga vuxna 

I Nationalencyklopedin beskrivs att vara ung som en person som levt en förhållandevis 
kort tid. Begreppet ungdom definieras med en ålderskategori mellan 15 och 30 år och ung 

vuxen som en ålderskategori mellan 20 och 27 år (Nationalencyklopedin, u.å.). Enligt 
Förenta Nationerna definieras ungdom som en person som är mellan 15 och 24 år 
(Unesco, 2017). Det skulle således innebära att man är barn upp till 14 års ålder (United 

nations, u.å.). Det är dock viktigt att tillägga att enligt barnkonventionen artikel 1 är man 
barn upp till 18 års ålder (Unicef, 1989). Begreppet unga kan även delas in i kategorierna 

tonåringar, 13- 19 år samt unga vuxna, 20-24 år (United nations, u.å.). Begreppet unga 
vuxna beskrivs i litteraturen som en förlängd ungdomstid. Unga idag blir vuxna allt 
tidigare både biologiskt och socialt samtidigt som det dröjer allt längre innan de blir 

etablerade som t.ex. självförsörjande, avslutar utbildning, får ett arbete och bostad eller 
på andra sätt blir vuxen (Trondman, 2003).  

I ett flertal av de analyserade artiklar där studierna inte direkt riktats mot unga fanns ofta 

ålderskategorin 18-24 år med som en statistisk grupp. Det finns således ingen tydlig 
definition för begreppet unga utan begreppen varierar beroende på nationalitet och vilken 

källa som används. Utifrån detta har vi i denna uppsats valt att definiera unga med 
ålderskategorin personer under 24 år.   
 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning menar att anledningen till att unga transpersoner har sämre psykiskt 

välmående än sina jämnåriga verkar till stor del bero på att de blir diskriminerade. Det 
har även kunnat ses att unga transpersoner har bristande tillit till andra människor, att de 

blir dåligt bemötta samt att de upplever rädsla för att bli utsatta för våld, kränkningar, hot 
och trakasserier (Folkhälsomyndigheten, 2016). I Socialstyrelsens utredning (SOU 
2017:92) redovisas att det är en relativt hög andel transpersoner som inte kan leva i 

enlighet med sin könsidentitet och att detta försämrar hälsan. Vidare beskrivs att unga 
transpersoner skattar sin livskvalitet lägre än unga cispersoner. Det rapporteras även att 

transpersoner har en högre frekvens av självmordstankar och självmordsförsök jämfört 
med befolkningen i stort. Utredningen visar att transpersoner i högre utsträckning än 
övrig befolkning utsätts för trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. Det 

är även vanligare att de utsätts för fysiskt våld. Utredningen beskriver vidare att 
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transpersoner har en upplevelse av dåligt och bristfällande bemötande inom vård och 

omsorg (SOU 2017:92).  
 

I Folkhälsomyndighetens enkätundersökning från 2015 anger mer än var fjärde 
transperson att det bemötande de fått i kontakt med sjukvården varit dåligt. Många undvek 
även att söka vård på grund av oro för dåligt bemötande. Ungefär en tredjedel av de 

svarande berättade att sjukvårdspersonalen velat hjälpa till men saknat kunskap om 
transfrågor. Tretton procent beskrev även att sjukvårdspersonalen inte velat använda 

deras egenvalda namn och 19 procent beskrev att fel pronomen hade använts 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). I en europeisk rapport (TGEU, 2017) har liknande 
resultat framkommit. Sextiotvå procent av de svenska respondenterna har uppgett att de 

skjutit upp ett besök till den allmänna hälso-och sjukvården. De svenska resultaten visar 
även att transmän undvek besök till hälso-och sjukvården i större utsträckning än 

transkvinnor och ickebinära (75 % respektive 51 % och 58 %) (TGEU, 2017).  
Socialstyrelsen skriver i ett nyhetsutskick (2017a) att antalet personer med diagnosen 
könsdysfori ökar i Sverige. Sammanställningen visade att det 2005 var ca 1 på 100 000 

som fick diagnosen könsdysfori medan det 2015 var ca 8 på 100 000. Största ökning 
påvisades vara bland de som var unga och bland de som tilldelats kvinnligt kön vid 

födseln (Socialstyrelsen, 2017b). Ökning av antalet könsdysforidiagnoser kommer leda 
till att fler individer söker sig till de specifika mottagningarna för transpersoner, men även 
att fler transpersoner av olika anledning kommer att uppsöka den allmänna sjukvården. 

Vi tror att denna ökning kommer ställa högre kunskapskrav på vårdpersonal angående 
hur transpersoner skall bemötas på ett respektfullt sätt utifrån deras situation. 

 
 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning har visat att unga transpersoner har ett sämre psykiskt mående jämfört 
med övrig jämnårig befolkning. Vidare beskrivs det att många transpersoner upplever det 

bemötande de får i kontakt med vården som dåligt och att det finns en okunskap inom 
vården angående transfrågor. Transpersoner ska ha samma rätt till ett respektfullt och 
jämlikt bemötande vid vårdkontakter som andra vårdsökande. Vårdpersonal behöver få 

en ökad kunskap för att kunna bemöta dessa individer på bästa sätt. Om kunskap saknas 
finns risk för att brister i bemötandet kan leda till en för transpersoner ojämlik vård och 

ett ökat vårdlidande. Vi vill ta reda på hur unga transpersoner upplever att de blir bemötta 
när de är i kontakt med sjukvården och hur bemötandet de får påverkar deras livskvalitet. 

 

 

SYFTE 

Att ur ett patientperspektiv beskriva unga transpersoners upplevelse av bemötande vid 

vårdkontakt. 
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METOD 

Metoden för vår studie är en kvalitativ litteraturstudie (Friberg, 2017, s. 129-152). Inom 
det valda fördjupningsämnet, unga transpersoner och deras upplevelse av hur de bemöts 

i kontakt med sjukvården, har vi läst, tolkat och analyserat ett flertal vetenskapliga 
artiklar. Segesten (Friberg, 2017, s. 105-108) beskriver en litteraturöversikt som ett sätt 

att kartlägga den kunskap som finns inom ett visst område, vilket innebär att söka både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar.  Då det finns få vetenskapliga studier som undersöker 
unga transpersoners upplevelse av bemötande i vårdkontakt är vår förhoppning att 

analysera de studier som har publicerats och att få fram mer information om hur just unga 
transpersoner upplever vårdpersonalens bemötande. 

 

Datainsamling 

Genom att använda databaserna PubMed, Cinahl samt Scopus gjordes artikelsökningar 

vid fem olika tillfällen mellan september och november 2018. Sökorden som användes 

var valda för att svara till syftet med vår studie. Genom att börja med en bred sökning och 

sedan förfina sökningen till ett snävare område erhölls slutligen ett tillräckligt stort antal 

artiklar för att kunna gå vidare med litteraturstudien. De sökord som användes var 

transgender, young transgender, young transgender persons, Young LGBT, healthcare, 

professional-patient-relations, Sweden and experience. För att koppla samman sökorden 

använde vi oss av den Booleska termen (Backman, 2008) AND och vid sökning i Scopus 

användes även EXCLUDE adult vid sökningen (bilaga 2).  Utifrån sökresultaten lästes 

425 titlar igenom, dessa genererade i sin tur 100 abstracts där vi sökte fram relevansen 

utifrån vår studies syfte genom att leta efter lämpliga begrepp och kontexter. Detta 

resulterade i sammanlagt 9 artiklar som lästes i sin helhet samt att utifrån dessa söktes 

ytterligare artiklar fram från referenslistor. Totalt fann vi 21 artiklar varav 12 valdes ut 

till vår litteraturstudie. Av dessa var tre kvantitativa, sju kvalitativa samt två som hade en 

mix av kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Inklusionskriterierna för vårt urval var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska, vara publicerade mellan 2008 och 2018 och innehålla data utifrån ett 
patientperspektiv samt att åldern på de inkluderade personerna skulle vara under 24 år. 

Fokus i artiklarna skulle vara på transpersoner och inte enbart på vårdkontakter med 
homo- och bisexuella personer. Artiklarna skulle även ha ett etiskt godkännande eller ett 
av deltagarna underskrivet samtycke om att de erhållit information om studien och 

godkänt att delta. 
 

Dataanalys 

Vi har utifrån vår litteratursökning analyserat de artiklar som vi ansett vara relevanta för 
vår studie. Artiklarna har avgränsats enligt urval genom att vi först läst igenom deras 

abstract för att se vilken ålder det var på deltagarna som inkluderats i de utvalda artiklarna. 
Därefter gjordes en bedömning av hur väl artiklarna stämde överens med vårt syfte och 

vår problemformulering. De 12 vetenskapliga artiklar som vi ansåg stämde överens med 
syftet i vår studie har sedan läst igenom ett flertal gånger i sin helhet. Innehållet i 
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artiklarnas resultatdel har sedan ytterligare lästs igenom för att på så vis kunna urskilja 

viktiga begrepp. Materialet har därefter bearbetats för att identifiera likheter och 
skillnader i artiklarna för att slutligen kunna sammanfattas. Genom detta arbetssätt har vi 

kunnat få fram nyckelord. Efter reflektion och diskussion av innehållet för att förstå 
helheten, har vi kunnat dela in vår analys i en struktur med teman och underteman och på 
så vis kunnat göra den mer tydlig. Detta har medfört att det vuxit fram en ny helhet. Den 

röda tråd som vi försökt att följa genom hela vår uppsats är således själva upplevelsen 
som unga transpersoner har erfarit av det bemötandet de fått när de varit i kontakt med 

sjukvården. 
 
 

RESULTAT 

Analysen av de utvalda artiklarnas resultat genererade tre huvudteman samt åtta 

underteman. Teman samt underteman presenteras här i en tabell för att senare beskrivas 
mer ingående var för sig.  

Tema Undertema 

Bemötande - Önskan om att bli bemött med 
respekt och förståelse 

- Rädsla för att inte bli sedd för den 

man är 
- Obalans i makt, att känna sig 

utlämnad 

Rädsla för utsatthet i vårdmiljö - Rädsla för att bli utsatt för 
heteronormativa värderingar 

- Behov av ökad tillgänglighet 

- Rädsla för att bli exkluderad 

Att mötas av okunskap  - Upplevelse av kunskapsbrist 
bland vårdpersonal 

- Behov av att utbilda vårdgivare 

 
 

 

Bemötande  

I ett flertal av de analyserade artiklarna beskrivs att transpersoner tycker det är viktigt 
med ett respektfullt bemötande vid vårdkontakt. Ett respektfullt bemötande kan vara 

avgörande om det ska bli ett bra möte med vården. I artiklarna framkommer att många 
unga transpersoner inte upplever det bemötande de får som respektfullt. De upplever att 
de blir ifrågasatta i sin transidentitet när de är i kontakt med vården. Många upplever sig 

trakasserade, att vårdpersonalen visar sitt ogillande emot transpersoner och att de blir 
nekade en jämlik vård. Förståelse, empati och att få ett bemötande som alla andra 

patienter var sådant som upplevdes som positivt. Utifrån huvudtemat bemötande har tre 
underteman valts ut, önskan att bli bemött med respekt, rädsla för att inte bli sedd för den 
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man är samt obalans i makt, att känna sig utelämnad. Nästan alla tillfrågade transpersoner 

har någon gång blivit tilltalade med fel namn eller pronomen i kontakt med vården. Den 
forskning vi har analyserat visar att depressiva symtom minskar markant om unga 

transpersonen blir tilltalad på ett för dem korrekt sätt. 
 

Önskan att bli bemött med respekt och förståelse  

Analysen visade på att unga transpersoner kände sig ifrågasatta och kritiserade av 
vårdpersonal. I en studie beskrivs att transpersoner upplever att de blir ifrågasatta i sin 

transidentitet och att de inte blir tagna på allvar av vårdpersonalen (von Vogelsang et al., 
2016). Samma studie beskriver vidare att transpersoner upplever att det är viktigt att 
vårdpersonalen visar integritet och respekt mot dem. Det kan göras genom att vårdaren 

sätter upp en skylt med stör ej till mottagningsrummet. Andra viktiga aspekter som 
deltagarna i studien tog upp var att vårdpersonal inte ifrågasatte transpersoners val i livet 

eller förminskade patientens känslor och/ eller erfarenheter. Annat som framkom i studien 
var hur mottaglig vårdaren var i mötet. Deltagarna uttryckte att det var viktigt att vårdaren 
lyssnar till patienten, visade empati och var omtänksam. Artikeln påvisar även att det var 

av stor betydelse för hur unga transpersoner upplever mötet med vården om de känner 
förtroende och tillit till vårdpersonalen. Fortsatt beskriver studien att transpersoner kan 

uppleva att en bra vårdare involverade sin patient i omvårdnaden. De beskriver även att 
transpersoner har ett eget ansvar att få till ett bra möte med vårdpersonalen och att det 
beror mycket på individen själv och hur känslig du är som person (von Vogelsang et al., 

2016). Unga transpersoner kan uppleva att en bra vårdare involverar sin patient i 
omvårdnaden. Andra saker deltagarna i studien såg positivt på var att vårdaren var påläst 

och hade en god kommunikation med patienten. Vårdaren behandlade transpersonen som 
alla andra patienter (von Vogelsang et al., 2016). Undersökningen beskrev att deltagarna 
uppskattar när vårdare visar säkerhet i sitt bemötande, transpersonernas upplevelse var att 

det inger förtroende till patienten. Patienten berättar i studien att vårdaren kan visa på ett 
gott omhändertagande genom att säga att “nu tar vi god hand om dig”. Viktigt var också 

att vårdaren visade förståelse och empati när de vårdade transpersonen (von Vogelsang 
et al., 2016). I en studie av female to male (FTM) transpersoner i USA påvisades att 41,8 
% av deltagarna hade upplevt verbala trakasserier, fysiskt våld eller blivit nekade jämlik 

vård då de besökt sjukhus eller läkarmottagningar (Shires. 2015). 

 

Rädsla för att inte bli sedd för den man är 

Unga transpersoner kan uppleva det problematiskt att få sitt valda namn och pronomen 
dokumenterade i den medicinska journalen (Russell et al., 2018). Att bli tilltalad med rätt 

namn och pronomen spelar stor roll för unga transpersoner och deras mentala hälsa. I 
studien beskrivs en signifikant minskning av depressiva symtom bland de unga 

transpersoner som blir tilltalade med det valda namnet och rätt pronomen (Russell et al., 
2018).  Nästa alla transpersoner i undersökningen hade upplevt att de tilltalats med fel 
namn och pronomen. Deltagarna menar att vårdpersonalen inte ansträngde sig för att ta 

reda på vilket tilltalsnamn och pronomen de föredrar (Gridley et al., 2016, von Vogelsang 
et al., 2016). Transpersoner uttrycker att de känner sig frustrerade över vårdpersonalens 

osäkerhet om vilket namn och pronomen de ska använda (Poteat et al., 2013) De kunde 
också beskriva att vissa vårdare var respektfulla och frågade vilket namn och pronomen 
de föredrar eller använder efternamnet när det är oklart (von Vogelsang et al., 2016). 
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Betydelsefulla faktorer som framkom i studien var att vårdaren normaliserade 

könsdysforin och såg personen för den person den är. Transpersoner kunde beskriva att 
vårdaren hade fokus på anledningen till varför personen sökte vård och fokuserade inte 

på transpersonen (von Vogelsang et al., 2016). Bauer et al. (2009) beskriver att 
vårdpersonalen ser transpersoner som en grupp och inte som individer. Transpersoner kan 
ha olika könsidentiteter, olika etnisk bakgrund, olika yrke osv. Kosenko et al. (2013) 

beskriver att många deltagare i deras studie upplevde en okänslighet mot dem, de beskrev 
att vårdpersonalen använt felaktiga pronomen och kommenterat patientens könsidentitet, 

till exempel hade vårdpersonal sagt till en transman att han inte var en riktig man. 

 

Obalans i makt, att känna sig utlämnad 

Litteraturen beskriver att transpersoner upplever att vårdpersonal utnyttjade sin ställning, 
tog avstånd och visade att de ogillar transpersoner. Transpersoner beskriver att de kan 

känna sig i underläge och att de var tvungna att svara på obekväma frågor. De beskriver 
också att de kunde uppleva en envägskommunikation och att vårdaren tog upp sådant som 
inte var relevant i vårdkontakten (von Vogelsang et al., 2016). Linander et al. (2017) 

beskriver i sin artikel att det finns en obalans i makt som transpersoner möter då de söker 
könsbekräftande vård. Transpersoner berättar om rädsla över att inte bevisa sin 

könsidentitet och att de får svara på förödmjukande frågor eller att inte uppfylla kriterier 
för att få vård (Linander et al., 2017). Transpersoner berättar även att de kände skam när 
de inte kunde prata om sin transidentitet (Lykens et al., 2018) 

 

Rädsla för utsatthet i vårdmiljö 

Unga transpersoner upplever en rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling av 
vårdpersonal. De uttrycker att de har upplevt heteronormativa förväntningar från 
vårdpersonal. Transpersoner upplever att de förväntas bete sig på ett speciellt sätt 

beroende på vilket kön som de identifierar sig med. Transpersoner upplever att vården 
inte anpassas efter deras behov. Vidare beskrivs att det uppstår otrygghet i könsuppdelade 

utrymmen t.ex. toaletter och omklädningsrum. Transpersoner uttrycker rädsla för att söka 
vård då de upplever att det finns en risk att som transperson bli illa behandlad eller nekad 
vård, de har även svårt att hitta vårdinrättningar där de känner sig accepterade. Utifrån de 

beskrivna upplevelserna valde vi som huvudtema rädsla för utsatthet i vårdmiljö. Ur 
huvudtemat identifierades tre underteman, rädsla för att bli utsatt för heteronormativa 

värderingar, behov av ökad tillgänglighet samt rädsla för att bli exkluderad. 

Rädsla för att bli utsatt för heteronormativa värderingar 

Ett flertal artiklar beskriver att det kan uppstå förvirring i kommunikationen mellan 

vårdare och transpersoner. Många deltagare uttrycker att de är i en sårbar utsatthet i möten 
med vårdpersonal och att de har upplevt heteronormativa förväntningar. Transpersoner 

berättar att de upplever att vårdpersonalen vill att de ska vara och bete sig på ett speciellt 
sätt för att de ska passa in i ett heteronormativt system. Ofta får transpersonen tilldelat sig 
ett kön som kanske inte stämmer överens med den de är (Linander et al., 2017, Lindroth, 

2016, Lykens et al., 2018). Det här kan medföra att transpersoner håller sin ickebinära 
identitet hemlig i rädsla för att inte passa in ett heteronormativt system (Linander et al., 

2017, Lindroth, 2016). Litteraturen beskriver problemet med icke könsneutrala formulär 
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och transpersoner berättar om att de känner sig otrygga i könsuppdelade utrymmen t.ex. 

toaletter, och att de inte vet om de ska gå på damernas eller herrarnas toalett eller 
omklädningsrum (Linander et al., 2017). Bauer et al. (2009) skriver i sin artikel om en 

person som berättar att även då läkaren hade skrivit valt namn med födelsenamn inom 
parentes på receptet så skrev farmaceuten enbart in födelsenamnet på etiketten när 
medicinen hämtades ut. Vidare beskrivs det i artikeln en persons upplevelse av att känna 

sig helt fel när han som transkille blir inskriven på en kvinnlig vårdavdelning. 
Transidentiteter exkluderas i olika vårddokument och formulär som ska fyllas i, samt 

även i samband med försäkringsformulär (Bauer et al., 2009). 

 

Behov av ökad tillgänglighet 

Transpersoner beskriver att erfarenheter av att inte bli behandlade väl inom vården leder 
till att de känner rädsla för att söka vård, de menar att det är svårt att hitta en klinik som 

går att lita på (Jaffee et al., 2016, Lindroth, 2016). Transpersoner med vårdbehov får 
själva söka upp vårdenheter där de känner sig accepterade. Genom att inte se hur många 
transpersoner det verkligen finns utan att underestimera antalet och deras behov, fortsätter 

vårdgivarna att tro att systemet inte behöver anpassas till att passa för transpersoner, utan 
att dessa frågor kan hanteras på en individuell bas (Bauer et al., 2009). Giblon och Bauer 

(2017) beskriver i sin artikel att en stor del av de transpersoner som deltog i studien inte 
fått den vård de var i behov av. Ojämlikheten mellan transpersoner och cispersoner var 
störst mellan transmän och cismän. Vidare beskrevs även kvaliteten på vården som 

medelmåttig till dålig. Gridley et al. (2016) kom fram till att det finns få vårdgivare med 
kompetens inom könsbekräftande vård som är tillgängliga för ungdomar. En 19 årig 

person beskriver att det var svårt nog att hitta en vårdgivare som tog emot nya patienter, 
som arbetade med ungdomar samt tog hens försäkring, att ovanpå detta hitta någon som 
var “trans-vänlig” gjorde det hela omöjligt. 

 

Rädsla för att bli exkluderad 

Unga transpersoner berättar om deras upplevelser av stigmatisering och diskriminering i 
vården och att de även har blivit nekade vård på grund av sin transidentitet (Poteat et al., 
2013). Många deltagare berättar att de undviker att prata om sin icke binära identitet för 

att skydda sig själva från att bli illa behandlade. På så vis skyddar de sig från rädslan att 
inte få den behandling som de är i behov av eller att bli nekade vård (Linander et al., 2017, 

Lindroth, 2016). Deltagare i studien berättar att de efter att de fått vård berättade om sin 
sexualitet (Linander et al., 2017). Kosenko (2013) beskriver att vårdpersonal vägrat att ge 
vård eller behandling till transpersoner och att vårdinrättningar vägrat låta transpersoner 

boka in besök hos dem. Andra deltagare beskrev att även om de inte nekats service så var 
det sämre kvalitet på den vård som erhållits. Vårdpersonal lät transpersoner vänta längre 

och uppmärksammade inte deras rop på hjälp, transpersonerna upplevde att de blev sämre 
behandlade och bemötta jämfört med andra patienter (Kosenko et al., 2013). 
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Att mötas av okunskap 

Att mötas av okunskap, vårt tredje huvudtema, är något som många transpersoner 
uttrycker att de har upplevt enligt de analyserade artiklarna. Det visar sig bland annat 

genom att transpersoner känner sig ignorerade av vårdpersonal och att det hos 
vårdgivarna finns ett ointresse av att lära sig mer om transrelaterad vård. Bristen på 
kunskap kan leda till en frustration bland transpersoner som resulterar i att transpersoner 

får utbilda sin vårdare. Vissa transpersoner kunde dock känna en styrka i att vägleda 
vårdpersonal.  Utifrån de upplevelser som beskrivits i artiklarna valdes två underteman, 

upplevelse av kunskapsbrist samt behov av att utbilda vårdgivare. 
 

Upplevelse av kunskapsbrist hos vårdpersonal 

Unga transpersoner berättar att de är medvetna om att de flesta vårdgivare inte är upplärda 
i hur de ska möta transpersoners behov. Deltagarna berättar att de använder olika 

strategier för att förbereda sig inför möte med vården, en strategi kan vara att de har läst 
på internet (Poteat et al., 2013). De flesta deltagare berättar att de har upplevt 
kunskapsbrist av vårdpersonal, det kan yttra sig att transpersoner får svara på irrelevanta 

frågor och att de blir ifrågasatta (Lindroth, 2016). Litteraturen beskriver att brist på 
kunskap om transpersoner skapade frustration för många transpersoner som deltog i 

studien (Gridley et al., 2016). Flera artiklar tar upp att transpersoner upplever att det finns 
otillräcklig kunskap om transvård (Gridley et al., 2016, Lykens et al., 2018, von 
Vogelsang et al., 2016). I dessa artiklar beskrivs vården som rigid och att den inte 

anpassas till transpersoner. Deltagare i studien beskriver att de upplever ett ointresse 
bland vårdpersonalen och att kunskapsbrist är en anledning (Gridley et al., 2016). Bauer 

et al. (2009) skriver att personerna i studien beskriver att det finns ett behov av att utbilda 
vårdpersonal, men också att det hos vårdpersonalen saknas intresse av att vilja lära sig, 
eller att de inte ansåg den kunskapen som relevant och viktig. 

 

Behov av att utbilda vårdgivare 

Unga transpersoner berättar att de kan känna styrka i att vägleda sin vårdgivare och sluta 
känna sig fångad i en vård som inte möter deras behov (Potetat et al., 2013). En del 
transpersoner kunde uppleva att de var trötta på att vårdpersonalen visade ointresse att 

hitta information om dem innan mötet, en del kunde uppskatta att de själva fick informera 
vårdpersonalen (von Vogelsang et al., 2016). Deltagare beskriver att de försöker utbilda 

vårdpersonal för att inte riskera att utsätta sig för obekväma situationer (Potetat et al., 
2013). Över hälften av deltagarna berättar att de fått lära upp vårdpersonalen om 
transpersoners behov för att få den vård de behöver (Jaffee et al., 2016). Även Bauer et 

al. (2009) skriver i sin studie att informanterna upplevde att det fanns ett behov av att 
utbilda vårdpersonalen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då samtliga artiklar vi analyserat har varit skrivna på engelska och översatts av oss själva 
finns det alltid en möjlighet eller risk att vissa uttryck och ord har tolkats på ett annat sätt 

än vad författaren ursprungligen menat. Vi har försökt att förhålla oss så neutralt som 
möjligt till de artiklar som vi analyserat och försökt att inte låta vår förförståelse lysa 

igenom och påverka resultatet. Då litteratursökningen inte gav tillräckligt med artiklar 
som enbart studerat unga transpersoner var vi tvungna att bredda vår sökning så den även 
inkluderade artiklar där även vuxna studerats. I de artiklar som inte enbart innehöll data 

från personer under 24 år var det inte alltid så lätt att veta vilket material som tillhörde 
dem som vi kategoriserade som unga. I de fall det inte gått att särskilja detta har vi utgått 

från hela materialet och att det som artikeln beskriver gäller generellt för alla åldrar och 
således även de som är unga. Detta skulle kunna innebära en svaghet i vårt resultat men 
vi anser att det ändå gått att få fram tillräckligt med material för att vi ska kunna stå för 

resultatet.  

Ett flertal av artiklarna är skrivna utifrån material som samlats in i USA eller Kanada, vi 
tyckte därför att det även var viktigt att få med artiklar som var skrivna i Europa. Framför 

allt artiklar som belyste förhållandena i Sverige, då det för oss kändes mer relevant att se 
på de förhållande som råder här, men även för att kunna se de skillnader som skulle kunna 
finnas beroende av i vilket land som data samlats in. En av de stora skillnaderna är att 

USA har ett sjukvårdssystem som bygger på privata sjukvårdsförsäkringar och i Sverige 
är sjukvården fri och behandlingen täcks av den allmänna sjukvårdsförsäkringen. Det 

innebär att det i USA kan bli problem med vad som täcks av privata försäkringar, vad 
gäller behandling och medicin, samt att vissa personer inte har någon sjukförsäkring alls. 
Även hur utredningarna går till skiljer sig mellan olika länder. Sverige har jämfört med 

USA en mer omfattande utredning inför könsbekräftande behandling.  

Anledningen till att så få artiklar finns skrivna där barn och ungdomar under 18 år är 
inkluderade skulle kunna vara att det för att kunna delta i forskningsstudier som omyndig 

krävs båda föräldrarnas (vårdnadshavares) skriftliga samtycke. Detta kan försvåras på 
grund av olika familjesituationer samt att föräldrarna kanske inte är insatta i hur 
barnet/ungdomen känner inför sin könsidentitet. Sedan 2017 finns ett nytt nationellt 

kvalitetsregister för könsdysfori dit könsdysforimottagningarna för unga kommit överens 
om att rapportera. Ett sådant register kommer att möjliggöra för mer longitudine l l 

forskning i framtiden. 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka unga transpersoners upplevelse av 
bemötande i vårdkontakt. Vår reflektion över resultatet är att det blir tydligt att unga 

transpersoner upplever att det finns en kunskapsbrist hos vårdpersonal i hur de ska bemöta 
transpersoners behov vid vårdkontakt. I tidigare forskning framkommer det att 
vårdpersonal är medveten om sin kunskapsbrist, att de är osäkra och saknar kunskap om 

transpersoner och deras behov inom vården. I studien av Carabez et al. (2016) beskrivs 
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att flera sjuksköterskor hade, svårigheter med att vårda transpersoner, att vårdpersonalen 

uttryckte att de inte upplevde att de var tillräckligt förberedda att vårda dessa patienter 
utifrån deras befintliga kunskaper. Vårdpersonal beskriver att de känner sig osäkra och 

obekväma i sitt bemötande mot transpersoner och att de känner sig osäkra i hur de ska 
vårda dem. Största anledningen till osäkerheten beskrivs vara okunskap kring vad det 
innebär att vara transperson och vad de har för behov (Carabez et al., 2016).  Litteraturen 

beskriver även att okunskap kan leda till att transpersoner bemöts med ignorans (Bauer 
et al., 2009, von Vogelsang et al., 2016). Vårdpersonal som har erfarenhet av transvård 

eller utbildat sig inom sexuella- och könsminoriteter har mer kunskap och visar större 
säkerhet i vårdmöten med dessa patienter. Vårdpersonalen beskriver även att de är 
medvetna om att vårdpersonal behöver möta många olika människor vilket ställer krav 

på att de har en grundläggande kunskap för att förstå olika människors behov (Carabez et 
al., 2016). Vår analys visar att det finns brister i grundutbildningen för sjuksköterskor vad 

gäller transrelaterad vård och att det inte finns tillräcklig fortbildning för vårdpersonal i 
verksamheter som möter transpersoner. Resultatet visar på att det finns ett kunskapsbehov 
inom sjukvården och att arbetsgivaren måste ta ett större ansvar för vidareutbildning av 

sin personal i detta ämne. Det kan även behövas uppdaterade styrdokument från statlig 
nivå eller ytterligare nationella rekommendationer och riktlinjer. 

 
Resultatet beskriver att unga transpersoner kan känna sig ifrågasatta och ignorerade av 
vårdpersonal. Ett exempel på det kan vara att vårdpersonal inte använder rätt pronomen 

eller att det namn patienten önskar bli kallad inte stämmer överens med det juridiska 
namnet och att det inte har noterats i patientens journal eller remiss. Detta kan upplevas 

som en för patienten obekväm och stressande situation där hen behöver förklara sig och 
vårdkontakten blir lidande. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd bland unga 
transpersoner och bemötandet de får vid vårdkontakt kan påverka deras hälsa och 

upplevda lidande. Vår analys visar att de flesta tillfrågade transpersoner har upplevt att 
de inte blivit tilltalade med sitt valda namn eller med rätt pronomen. För att underlätta för 

vårdpersonalen skulle sjukvården kunna använda sig av mer könsneutrala dokument och 
skapa riktlinjer för hur sådan information skall dokumenteras vid journalföring. På så sätt 
behöver transpersoner inte förklara sin könsidentitet eller bli utsatta för en obekväm 

situation. Det är dock inte vårdpersonalens uppgift att identifiera HBTQ ungdomar, utan 
deras uppgift är att kunna ställa de rätta frågorna och vara stöttande då dessa ungdomar 

är redo och mogna för att ”komma ut”, vården ska vid de tillfällena kunna erbjuda 
ytterligare stöd och resurser (Hadland et al., 2016). Enligt vår bedömning ska 
vårdpersonal bemöta alla patienter med respekt, empati och förståelse samt ha erforderlig 

kunskap om dem och deras situation oavsett vem eller vad patienten söker vård för. 
Vårdpersonalen ska vara påläst innan mötet med patienten för att informera sig om vem 

de ska möta. På så sätt ökar chansen till en jämlik vård. Den psykiska ohälsan är särskilt 
utbredd bland transpersoner. För en hållbar utveckling behöver transpersoner få vård på 
lika villkor annars riskerar de ohälsa och samhället har ansvar för att bidra med insatser. 

Ur en ekonomisk synvinkel uppskattas psykisk ohälsa utgöra en ökad samhällskostnad 
samtidigt som diskriminering och stigmatisering bidrar till ett mänskligt lidande som med 

rätt medel finns möjlighet att undvika. 
 
Resultatet visar även att vårdpersonal ofta arbetar utifrån ett heteronormativt bemötande 

vilket innebär att transpersoner möts av diskriminering, oförståelse och okunskap vid 
vårdkontakt. Resultatet visar dessutom att det finns brister i medvetenhet om 
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heteronormativa antaganden inom vården. Transpersoner är normavvikande personer 

som genom att bryta den gängse normen skapar en maktobalans i vårdmötet. De är 
utlämnade till vårdpersonalen och kan bli utsatta för förödmjukande frågor vilket kan leda 

till att det uppstår en beroendeställning till vårdpersonalen. Ett heteronormativt 
bemötande kan leda till att transpersoner väljer att inte berätta om sin sexuella läggning 
av rädsla för negativa reaktioner hos vårdpersonalen. Transpersoner ska inte behöva 

känna skam över sin identitet eller känna att de inte kan prata om sin partner eller sexuella 
läggning vid vårdbesöket.  Ett sådant bemötande kan leda till ökad risk för sämre hälsa 

och ett ökat lidande för transpersoner jämfört med övriga befolkningen i samhället. Vi 
anser att unga transpersoner som är i behov av vård har samma rätt till ett professione llt 
bemötande som alla andra vårdsökande.  Genom att bli medveten om de normer som finns 

inom vården kan sjukvården förbättra sitt bemötande av transpersoner och inte ge vård 
utifrån vårdpersonalens fördomar och värderingar. På så vis skulle man kunna få unga 

transpersoner att uppleva ett ökat livsvärde, minska risken för ohälsa och onödigt lidande 
som bristande bemötande annars kan ge upphov till. Vi vill med detta arbete 
medvetandegöra det bemötande och de normer som vården arbetar utifrån idag. 

Vårdpersonal är i stor utsträckning i behov av en ökad kunskapsnivå om transpersoner 
och deras behov. Ett sådant kunskapslyft skulle kunna leda till ett mer öppet och 

inkluderande klimat inom vården  
 
I dagens samhälle i Sverige arbetas det mot diskriminering och tecken på att arbetet går 

framåt är till exempel att det är olagligt att diskriminera någon på grund av sexuell 
läggning. Trots det är transpersoner en utsatt grupp i samhället som ofta blir utsatta för 

ett ojämlikt bemötande i vårdkontakt. När patienten går miste om det positiva som ett 
vårdmöte kan innebära uppstår ett vårdlidande (Dahlberg och Segesten, 2010, s. 215) och 
förtroendet för vårdaren minskar vilket leder till patienten upplever sämre välbefinnande. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har även tagit fram riktlinjer för vad 
personalen som möter transpersoner bör tänka på. I en artikel av Torres et al. (2015) 

beskrivs det hur avgörande roll föräldrar samt intresseorganisationer och skola har för att 
skapa trygga miljöer för unga transpersoner. Bland annat genom att som förälder vara 
accepterande och erbjuda en omvårdande miljö utan våld, att befint liga 

intresseorganisationer erbjuder stödgrupper, kopplar ihop unga transpersoner med äldre 
förebilder och utbildar samhället i transfrågor, samhället å sin tur behöver stötta 

intresseorganisationerna med resurser. Skolan ska jobba på att förebygga mobbning, 
erbjuda könsneutrala toaletter, skapa trygga utrymmen samt jobba för att dessa elever ska 
orkar fullfölja sin skolgång. En förutsättning för social hållbarhet är ett samhälle fritt från 

diskriminering som ger en form av trygghet för utsatta människor (Folkhälsomyndigheten 
2014). 

 
Inom svensk sjukvård behöver det heteronormativa synsätt och den struktur som idag är 
standard brytas. Genom att se utanför de gängse ramarna skulle förutsättningar kunna 

möjliggöras för en vård som i framtiden är fungerande och nåbar för alla individer, oavsett 
könsidentitet eller sexuell läggning. Om det inom sjukvården skulle försöka att skapas 

välkomnande, trygga och bekräftande vårdinrättningar skulle vårdresultaten kunna 
förbättras för transpersoner, som idag och historiskt sett är en marginaliserad och utsatt 
grupp. På så vis kan en vård som är mer hållbar, inkluderande och fungerande i ett längre 

perspektiv erhållas. Ett exempel på hur det skulle kunna skapas en större förståelse och 
därmed en ökad trygghet för dessa individer skulle kunna vara genom en HBTQ 
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certifiering av vårdinrättningar samt visa unga transpersoner att vårdinrättningar och 

personal är medvetna och utbildade i transfrågor genom t.ex. ”stickers” på namnskyltar 
och posters på anslagstavlor i väntrum och i receptioner. Vidare kan man se till att det 

finns könsneutrala toaletter på mottagningar och andra vårdinrättningar samt att 
receptioner är avskilda så det går att tala ostört. Det finns mycket kvar att göra i vårt 
samhälle och vi behöver fortsätta skapa ett öppet klimat inom vården och aktivt arbeta 

för ett positivt förändringsarbete. 
 

 

SLUTSATSER 

Vår studie visar på att unga transpersoner upplever att det bemötande som de får när de 
har kontakt med sjukvården inte alltid lever upp till den standard som de har rätt att kräva. 
Många beskriver att de blir bemötta med ignorans och okunskap, att vårdpersonal 

använder, i deras tycke felaktigt pronomen och namn. Vi anser att tidigare forskning och 
den forskning som har analyserats stämmer bra överens med hur unga transpersoner 

upplever att de blir bemötta i vårdkontakt. Vidare tror vi att det kommer ske en ökning 
av antalet unga transpersoner som söker sjukvård. Detta kommer ställa krav på att 
vårdpersonalen är uppdaterade inom området. För att möta denna patientgrupps behov 

behövs ökad kunskap om människors komplexitet vad gäller könsidentite ter. 
Vårdpersonalen behöver bli medveten om de normer som finns och bli mer normkrit iska 

i sitt tänkande. Detta för att möjliggöra likabehandling och ett bra bemötande och öka 
chansen till en mer jämlik vård och ett minskat vårdlidande. Resultatet visar på att det 
behövs mer forskning kring unga transpersoner och hur de upplever sin kontakt med den 

svenska sjukvården. Merparten av den forskning som är gjord är baserad på information 
från vuxna transpersoner och beskriver förhållanden i andra länder än Sverige. Vår 
litteraturstudie har gett oss en kunskap om hur unga transpersoner upplever det 

bemötande de får när de är i kontakt med sjukvården. Denna kunskap möjliggör att vi 
inom sjuksköterskans profession kan bemöta transpersoner mer korrekt och adekvat och 

på så sätt få en mer hållbar utveckling av vården. Genom att applicera denna kunskap 
görs vårdmötet mer positivt och vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska kan 
genom ökat förtroende stärkas, vilket i förlängningen kan ge patienten en ökad självkäns la 

och ett ökat välbefinnande. 
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Författare/Årtal/Titel/ 

Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Bauer et al., 2009, ”I 
Don’t Think This Is 

Theoretical: This Our 
Lives” How Erasure 

Impacts Health Care 
for Transgender 
People, Journal of the 

Association of Nurses 
in AIDS Care, Kanada 

Att schematiskt 
visa processen 

hur transpersoner 
upplever 

marginalisering 
och utsatthet vid 
HIV infektion. 

Fokus på 
processen som 

exkluderar 
transpersoner 
från att få den 

sjukvård som 
man är i behov 

av på ett 
tillgängligt sätt. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Grounded theory 

(Glaser). 85 st 

individer som 

identifierade sig 

som transpersoner. 

Ålder på deltagarna 

var 18 år eller 

äldre. Del av The 

Trans PULSE 

project, ett 

Kanadensiskt 

forskningsprojekt i 

tre delar i både 

kvalitativ och 

kvantitativ design 

Osynliggörande, 

förnekelse samt 

att man blundar 

för transpersoners 

behov. Transfobi 

ses som en av 

orsakerna till 

transpersoners 

ohälsa 
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Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Giblon & Bauer. 2017, 

Health care 

availability, quality, 

and unmet need: a 

comparision of 

transgender and 

cisgender residents of 

Ontario, Canada, BMC 

Health Services 

Research, Kanada 

Att statistiskt 

visa på 

ojämlikheter 

mellan 

cispersoner och 

transpersoner 

vad gäller 

tillgänglighet 

till vård samt 

om det finns 

skillnader i hur 

vårdgivaren 

tillmötesgår det 

befintliga 

vårdbehovet. 

Kvantitativ studie 

där man jämfört 

viktad statistik från 

The Trans PULSE 

projektet (n=433) 

med 

åldersstandardiserad 

data från Canadian 

Community Health 

Survey (n=39980), 

för att få fram 

standardiserade 

prevalens skillnader. 

Man analyserade 

även data separat 

för transmän och 

transkvinnor kontra 

åldersmatchad data 

från populationen i 

Ontario. Åldern på 

deltagarna i studien 

var 16 år och äldre. 

32,2 % av 

transpersonerna 

hade vårdbehov 

som ej hade 

uppfyllts senaste 

året jämfört med 

10,7 % om de 

skulle identifierats 

som cispersoner. 

Ojämlikheten var 

som störst mellan 

transmän och 

cismän. 
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Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Gridley et al.,2016, 

Youth and Caregiver 

Perspectives on 

Barriers to Gender-

Affirming Health Care 

for Transgender 

Youth,  Journal of 

Adolescent Health 

USA 

Då få ungdomar 

som är 

berättigade till 

könsbekräftande 

behandling 

verkligen får det 

vill man här 

belysa och 

förstå de 

barriärer som 

unga 

transpersoner 

och 

vårdnadshavare 

möter vid 

vårdkontakter i 

samband med 

utredning inför 

och vid 

könsbekräftande 

behandling. 

Kvalitativ 

studiedesign där 

man använt en 

blandning av 

intervjuer, 

fokusgrupper 

samt internet 

enkät. Data har 

sedan analyserats 

tematisk. För att 

delta i studien 

skulle 

ungdomarna 

identifiera sig 

med en 

könsidentitet 

annan än den de 

var födda med. 

De kunde vara i 

vilket stadie som 

helst av sin 

transition. Åldern 

på de som 

inkluderades var 

mellan 14 och 22 

år. 

Vårdnadshavarna 

som inkluderades 

skulle vara 

vårdnadshavare 

för en transperson 

under 22 år. 

Totalt deltog 15 

ungdomar och 50 

vårdnadshavare. 

Sex olika teman 

identifierades som 

betydelsefulla 

barriärer vid 

vårdkontakter inom 

könsbekräftande 

vård: (1) Få 

pediatriska 

vårdgivare är 

utbildade inom 

könsbekräftande 

behandling; (2) 

Avsaknad av 

konsekventa 

”vårdprotokoll”; (3) 

Inkonsekvent 

användande av valt 

namn och pronomen; 

(4) 

Grindvaktsfunktioner 

(remisstvång mm) 

samt dåligt 

koordinerad vård; (5) 

Fördröjning i 

utskrivande av 

pubertetsbromsande 

hormoner samt start 

av 

hormonbehandling; 

(6) Sjukförsäkring 
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Författare/Årtal/Titel/ 

Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Jaffee, Shires & 

Stroumsa, 2016, 

Discrimination and 

Delayed Health care 

Among Transgender 

Women and Men 

Implications for 

Improving Medical 

Education and Health 

Care Delivery, 

Medical Care, USA 

  

Att undersöka 

orsaker och 

faktorer som 

påverkar 

fördröjningen av 

medicinsk vård 

för transpersoner 

på grund av 

diskriminering, 

samt att titta på 

effekten av att 

transpersoner 

behöver undervisa 

vårdgivaren 

Studien baseras på 

data från en stor 

webbaserad 

Amerikansk 

undersökning, 

National 

Transgender 

Discrimination 

Survey, (n=6450). 

utifrån detta 

material 

inkluderades 3486 

transpersoner över 

18 år 

kategoriserade som 

MTF eller FTM 

som hade upplevt 

någon form av 

sjukvårdskrävande 

sjukdom eller 

skada. Man har 

använt sig av 

multivariabel 

logistisk 

regressions analys. 

Totalt var det 

30,8% av 

personerna i 

studien som på 

grund av 

diskriminering 

väntat med eller 

inte sökt den vård 

de var i behov av. 

Personer som 

behövde 

undervisa 

vårdgivaren om 

transpersoner 

hade 4 gånger 

högre risk att 

fördröja 

uppsökande av 

vård på grund av 

diskriminering 
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Författare/Årtal/Titel/ 

Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Kosenko et al., 2013, 

Transgender Patient 

Perceptions of Stigma 

in Health Care 

Contexts, Medical 

Care, USA 

Att undersöka 

vad som är 

stigmatiserande 

för transpersoner 

vid vårdkontakter 

Kvalitativ online 

studie där 152 

transpersoner i 

åldern 18-74 år 

fick svara på 

frågor om och hur 

de blivit dåligt 

bemötta i möte 

med hälso- och 

sjukvården. 

Svaren 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

71 % av 

respondenterna 

hade erfarit minst 

ett tillfälle av dåligt 

bemötande och 23 

% hade fler en ett 

tillfälle.  

Deltagarnas 

erfarenheter av 

dåligt bemötande 

genererade 6 olika 

kategorier av 

teman. Okänslighet 

för könsidentitet, 

Upplevelse av 

obehagskänsla,  

Nekande/förvägran 

av vård, 

Undermålig vård, 

Verbala övergrepp, 

Tvångsvård. 
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Författare/Årtal/Titel/ 

Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Linander et al., 2017, 

‘It was like I had to fit 

into a category’: Care-

seekers’ experiences of 

gender regulation in 

Swedish trans-specific 

healthcare, Health, 

Sweden 

Att beskriva och 

analysera 

transpersoners 

egna upplevelser 

och erfarenheter 

inom transspecifik 

vård i Sverige 

utifrån hur den 

påverkas av 

könsroller/normer. 

Kvalitativ intervju 

studie med 

forskningsansats 

utgående från 

grundad teori 

(Charmaz).  14 

personer med 

erfarenhet av 

transspecifikvård 

deltog i studien, 

Åldern var mellan 

23 och 69 år (2 st 

under 25 år). 

Materialet 

kodades i fyra 

steg som 

resulterade i 

gemensamma 

teman som 

abstraherades och 

skapade 

kategorier. 

Resultatet av 

studien visade på 

att den 

transspecifika 

vården i Sverige 

förhöll sig på ett 

könsstereotypt 

och cisnormativt 

sätt vilket 

uppfattades som 

obekvämt och 

förminskande för 

de som sökte 

vård. Detta 

resulterade i att 

de var tvungna att 

infoga sig i de 

könsstereotypa 

roller som 

samhället skapat 

för att komma 

vidare med sin 

könsbekräftande 

behandling. Det 

kunde dock 

variera mellan 

olika geografiska 

utredningsteam 

på 

mottagningarna 

vilket visar på en 

ojämlik vård. 
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Författare/Årtal/Titel/ 

Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Lindroth, 2016, 

‘Competent persons 

who can treat you with 

competence, as simple 

as that’ – an interview 

study with transgender 

people an their 

experiences of meeting 

health care 

professionals, Journal 

of Clinical Nursing, 

Sweden 

Hur 

transpersoner 

upplever möten 

med personal 

inom sexuell 

hälso- och 

sjukvård. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med deskriptiv 

design. 20 st 

deltagare mellan 

18-75 år som 

identifierade sig 

som 

transpersoner. 

Frågorna var av 

narrativ karaktär 

och handlade om 

informantens 

tankar kring 

sexuell hälsa. Vid 

analysen 

användes 

konstruktivistisk 

grundad teori 

(Charmaz). 

De 3 tema man 

kom fram till 

utifrån vad 

informanterna 

upplevt vid 

kontakter med olika 

sexual- 

mottagningar inom 

hälso- och 

sjukvården var 

utanförskap, 

förväntningar samt 

utelämnande. 

Resultaten pekade 

på att det finns flera 

områden med 

förbättringspotentia

l där sjuksköterskan 

kan spela en 

avgörande roll. 

Basal kunskap om 

transpersoner samt 

respekt är 

nyckelfaktorer i 

denna process. 
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Författare/Årtal/Titel/ 

Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Lykens et al., 

Healthcare Experiences 

Among Young Adults 

Who Identify as 

genderqueer or 

Nonbinary, LGBT 

Health, USA 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

unga vuxna som 

identifierar sig 

som gender 

queer eller icke 

binära (GQ/IB) 

upplevt hälso- 

och sjukvården. 

Kvalitativa 

intervjustudie där 

man intervjuat 10 

unga vuxna som 

identifierade sig 

som GQ/IB. 

Informanten skulle 

vara i åldern 23-33 

år och varit i 

kontakt med någon 

form av hälso- och 

sjukvården minst 

en gång senaste 

sex månaderna 

samt vara boende i 

San Fransisco Bay 

området. 50 % av 

informanterna 

tillhörde en etnisk 

minoritet. Man 

utvecklade en 

semistrukturerad 

intervju guide med 

12 öppna frågor 

inom tre områden: 

upplevelse av 

hälso- och 

sjukvården, 

barriärer samt 

önskvärda 

förbättringar. Efter 

innehållsanalys av 

transkriberad data 

skapades teman. 

Informanternas 

upplevelser 

kategoriserades i 

fyra olika teman: 

Vårdgivarens 

oförmåga att se 

bortom den binära 

transupplevelsen, 

Avsaknad av 

kulturell 

kompetens i att 

tillhandahålla vård 

till GQ/IB 

personer, Att 

”låna” 

transidentiteten, 

Även den 

transspecifika 

vården kom till 

korta. I studien 

kom man fram till 

att deltagarna känt 

sig missförstådda 

av vårdgivarna 

som såg dem 

utifrån ett binärt 

transperspektiv 

och att man 

konsekvent 

bemöttes på ett sätt 

som var okänsligt 

för ickebinära 

identiteter. Detta 

resulterade i att 

man ibland 

”lånade” en 

identitet som binär 
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transperson för att 

få vård. Många 

deltagare beskrev 

att de inte 

bemöttes 

respektfullt vilket 

upplevdes 

frustrerade vid 

vårdkontakt.  

Således finns det 

ett starkt behov att 

inom den 

kösbekräftande 

vården vara öppen 

och inkluderande 

för hela 

spektrumet av 

olika 

könsidentiteter och 

uttryck. Studien 

visar på ett behov 

av 

träningsprogram 

för vårdpersonal 

för att öka 

förståelsen för 

denna specifika 

grupp.  
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Författare/Årtal/Titel/ 

Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Poteat, German & 

Kerrigan, 2013, 

Managing 

uncertainty: A 

grounded theory of 

stigma in 

transgender health 

care encounters, 

Social Science & 

Medicine, USA 

Att studera hur 

diskriminering 

och 

stigmatisering 

uppstår i möten 

mellan 

transpersoner och 

vårdgivare 

Kvalitativ 

intervjustudie där 

man intervjuat 12 

st. vårdgivare 

(olika 

personalkategorier) 

samt 55 

transpersoner i 

åldern 21-66 år. 

Analysen är gjord 

utifrån grounded 

theory (Charmaz) 

metodik. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

kodades, vilket 

genererade fem 

olika kategorier. 

Samtliga 

vårdgivares 

intervjuer 

analyserades på 

detta sätt, de 

intervjuer som 

gjorts med 

transpersoner 

uppnådde man en 

mättnad på efter att 

man analyserat 30 

av dem. Man läste 

igenom de 

kvarvarande 

transkriptionerna 

för att konfirmera 

eller förkasta de 

kategorier man 

kommit fram till. 

De fem 

kategorierna var 

som följer: Känslor 

angående 

transidentiteter, 

känslor angående 

hormonbehandling 

för transpersoner, 

utbildning inom 

transpersoners 

hälsa- och 

sjukvård, klinisk 

interaktion med 

transpersoner, 

interaktion med 

kollegor. Sista 

kategorin var 

enbart gällande för 

vårdgivare. 

Osäkerhet/ovisshet 

var ett 

återkommande 

tema inom samtliga 

kategorier. Studien 

visar på att 

samhällets 

stigmatisering av 

transpersoner 

exkluderar 

transspecifik vård 

från 

vårdutbildningar 

vilket ökar 

osäkerheten hos 

både vårdtagare 

och vårdgivare. 

Detta leder till att 

den normala 

balansen mellan 
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patient och 

vårdgivare störs. 

Studien pekar på 

att Interpersonella 

stigman förstärker 

auktoriteten och 

makten hos 

vårdgivaren trots 

vårdgivarens 

ökande osäkerhet. 
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Författare/Årtal/Titel/ 

Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Russell at al., 2018, 

Chosen Name Use Is 

Linked to Reduced 

Depressive 

Symptoms, Suicidal 

Ideation, and 

Suicidal Behavior 

Among Transgender 

Youth, Journal of 

Adolescent Health, 

USA 

Att undersöka 

relationen 

mellan valt 

namn, som en 

markör för 

ungas 

könsbekräftelse 

i olika 

kontexter, och 

psykisk hälsa 

hos unga 

transpersoner 

Kvantitativ studie där 

man analyserat data 

från en kohort av 

LGBTQ personer från 

tre olika amerikanska 

städer. Materialet 

inkluderade 129 

personer som 

identifierade sig som 

transpersoner i åldern 

15-21. 74 av dessa 

ungdomar hade valt 

ett annat namn än det 

de fått vid födseln. 

Genom att använda en 

20 gradig skala (Beck 

depression inventory 

for youth scale) mätte 

man depressiva 

symptom. 

Självmordsbenägenhet 

mättes med ett 

”självskade” 

frågeformulär. 

Deltagarna frågades 

om de hade ett namn 

de föredrog istället för 

det de fått vid födseln 

och om de kunde 

använda det i olika 

kontexter. Socialt stöd 

kontrollerades med 

Child and adolescent 

social support scale. 

För att beräkna 

depressiva symtom 

användes minsta 

kvadrat metoden och 

för självmordstankar 

Efter justering av 

studiens data för 

personlighetsdrag 

samt socialt 

support visade 

den att 

användandet av 

valt namn i flera 

kontexter var 

associerat med 

minskade 

depressioner, 

mindre 

självmordstankar 

samt 

självmordsförsök. 

De som kunde 

använda valt 

namn i samtliga 

kontexter var de 

som hade lägst 

depressioner, 

självmordstankar 

och 

självmordsförsök.  
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användes Poisson-

regression i Mplus 7.4 
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Författare/Årtal/Titel/ 

Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Shives, Jaffee, 2015, 

Factors Associated 

with Heath Care 

Discrinmination 

Experiences among a 

National Sample of 

Femal-to-Male 

Transgender 

Individuals, Health 

and social work, 

USA 

Att undersöka hur 

könsidentitet och 

dess uttryck kan 

förutspå 

upplevelsen av 

diskriminering vid 

vårdkontakt hos 

FTM 

transpersoner med 

hänsyn till 

socioekonomisk 

och demografisk 

karaktäristika. 

Kvantitativ studie 

där man använt sig 

av data från 

National 

Transgender 

Discrimination 

Survey (NTDS) 

som är en 

Amerikansk 

enkätstudie som 

besvarades av 

6450 transpersoner 

från 50 olika 

stater. Studien 

gjordes av Grant et 

all, 2011. Ur detta 

material samlade 

man data från 

1711 MTF 

transpersoner som 

haft kontakt med 

sjukvården, utvald 

data analyserades 

sedan på nytt. 

Deltagarnas ålder 

var från 18 år till 

över 45 år, 150 st 

var mellan 18-24 

år. Deskriptiv 

statistik användes 

för att beskriva 

materialet, Chi två 

test användes för 

att undersöka 

samband mellan 

enskilda variabler 

och resultatet av 

diskriminering. 

Ur resultatet kunde 

man läsa ut att 

majoriteten av 

deltagarna var vita 

(73,9 %) och 

mellan 25 och 44 

år gamla (65,2 %). 

77,8 % levde på 

heltid i sin valda 

könsidentitet. 

Flertalet hade 

genomgått någon 

form av 

könsbekräftande 

behandling (73,5 

%). Av deltagarna 

hade 41,8 % 

upplevt någon form 

av diskriminering 

då de besökt 

sjukhus eller 

läkarmottagning, 

28,1 % hade blivit 

nekade vård och 

31,8 % 

rapporterade om att 

de blivit utsatta för 

verbala 

trakasserier. 1,2 % 

hade utsatts för 

fysiskt våld. 

Resultaten från 

studien visar på att 

de som levde heltid 

i sin valda 

könsidentitet och 

hade den inskriven 

i journaler och ID 
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Man använde även 

Pearsons 

korrelations- 

koefficient för att 

upptäcka om det 

förekom 

multikollinieritet, 

vidare användes en 

logistisk 

regressionsanalys i 

två steg för att 

undersöka 

associationer 

mellan 

predikterade 

variabler och 

deltagarnas egen 

rapport om 

upplevd 

diskriminering. 

handlingar samt de 

som hade 

genomgått 

hormonbehandling 

eller 

könsbekräftande 

kirurgi, löpte högre 

risk för att bli 

utsatta för 

diskriminering i 

kontakt med 

sjukvården. 
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Författare/Årtal/Titel/ 

Tidskrift/Land 

Syfte Metod och urval Resultat 

Vogelsang et al.,2016, 

‘Wouldn’t it be easier if 

you continued to be a 

guy?’ – a qualitative 

interview study of 

transsexual persons’ 

experiences of 

encounters with 

healthcare 

professionals, Journal 

of Clinical Nursing, 

Sweden 

Att beskriva 

transpersoners 

erfarenheter av 

bemötande vid 

vårdkontakt under 

utredningen inför 

könsbekräftande 

behandling. 

Kvalitativ 

deskriptiv design 

(Graneheim, 

Lundman) med 

semistrukturerade 

intervjuer. Sex 

transpersoner 

mellan 20 och 36 

år som genomfört 

eller väntade på 

könsbekräftande 

kirurgi.  Data 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tre kategorier 

och 15 

subkategorier 

identifierades. 

Vårdkontakten 

upplevdes som 

god när 

vårdgivaren 

visade respekt, 

agerade 

professionellt 

samt var lyhörd 

för vårdtagaren. 

Studien visade att 

det fanns brister i 

kunskapen hos 

vårdgivarna och 

att man utnyttjade 

sin maktposition, 

könsstereotypa 

attityder, att man 

använde fel namn 

samt att man 

undanhöll 

information. 
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Bilaga 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

till 

resultat 

180914 PubMed Young 

AND 

transgender 

AND 

healthcare 

54 54 20     

180914 PubMed Young 

AND 

transgender 

AND 

healthcare 

AND 

Sweden 

16 16 12 6 3 

180921 PubMed Transgender  

AND health 

AND young 

324 80 20 2 1 

180922 PubMed Young 

transgender 

persons 

AND 

experience 

AND 

healthcare 

39 39 20 2 1 

180922 PubMed Young 

transgender 

persons 

AND 

healthcare 

215 40 20 1 0 
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Datum Databas Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 
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artiklar 

Valda 

artiklar 

till 

resultat 

180922 PubMed Young 

LGBTQ 

AND 

experience 

AND 

healthcare 

6 6 2 1 0 

180924 Google Young 

transgender 

individuals 

experience 

of 

healthcare 

30900 100 10 6 1 

181101 Scopus Transgender 6213         

181101 Scopus Transgender 

EXCLUDE 

adult 

4367         

181101 Scopus Transgender 

AND 

healthcare 

353         

181101 Scopus Transgender 

AND 

healthcare 

EXCLUDE 

adult 
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Datum Databas Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

till 
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181101 Scopus Young  
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Transgender 

AND 

healthcare 
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Experience 
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    Young 
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Transgender 
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EXCLUDE 

adult 

6 6 6 5 0 
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healthcare 
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