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Stort tack till våra fantastiska respondenter som har tagit sig tid och generöst 

delat med sig av sina högst personliga upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The bottom line is that transgender people do not want to be fixed, they want to be whole; 

they are risking a tremendous amount to confront the pain and life-changing transformative 

aspects of their journeys. Seeking wholeness is not for the faint of heart.” 

 (Bess & Stabb, 2009, s. 275). 

  



  



Sammanfattning 

Bakgrund: Transsexualism är en könsidentitetsstörning som innebär att en individ identifierar 

sig med det motsatta könet, och innefattar oftast en önskan om att korrigera sitt kön till det 

upplevda. I och med denna önskan kommer transsexuella ofta i kontakt med vården och därför 

krävs vårdpersonal som är kunnig och professionell i sitt bemötande. Syfte: Syftet med denna 

studie var att belysa transsexuellas upplevelse av vårdpersonalens bemötande under den 

könskorrigerande processen. Metod: Studien gjordes med en kvalitativ design och 

datainsamlingen skedde genom intervjuer av sex transsexuella personer. Insamlad data 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Respondenterna upplevde ett bra 

bemötande när mötet och samtalet genomsyrades av kunskap och professionalism och när 

personalen utgick ifrån deras livsvärld genom att ha en förstående och bekräftande inställning. 

När personalen istället tedde sig okunnig och oförstående upplevde sig respondenterna sårbara 

då de behövde övertala och anpassa sig till personalen för att få önskad vård. Slutsats: Studiens 

resultat visar tydligt att vårdpersonalens bemötande på många sätt påverkar de transsexuella 

patienternas väg genom den könskorrigerande behandlingen, som för de allra flesta 

transsexuella är helt livsavgörande. Det är därför av stor vikt att medvetandegöra transsexuella 

patienters upplevelser, för att på bästa sätt kunna försäkra ett gott bemötande. Klinisk 

betydelse: Belysandet av transsexuellas upplevelse av bemötandet i vården kan bidra till en 

ökad medvetenhet om transsexualism och transsexuellas vårdbehov, för att de i framtiden ska 

kunna erbjudas bättre vård. 
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Abstract 

Background: Transsexualism is a gender identity disorder, which means that an individual 

identifies him-/herself with the opposite sex, and this often involves a desire to correct their 

gender to the experienced one. With this desire, transsexuals often come in contact with health 

care and because of this it is necessary that care givers are knowledgeable and professional 

within the encounter. Aim: The aim of this study was to enlighten transsexual’s experience 

with the encounter from care givers during the gender reassignment. Method: The study was 

formed by a qualitative design and collection of data consisted in interviewing six transsexual 

individuals. Collected data was analyzed through a qualitative analysis of the context. Results: 

The participants experienced a good encounter when the meeting and conversation was imbued 

with knowledge and professionalism, and when the staff had the patient’s life-world in mind 

by having an understanding and affirmative attitude. When the personnel instead lacked of 

knowledge and occurred uncomprehending, the participants experienced vulnerability because 

they needed to persuade and adapt to the staff in order to get the required care. Conclusion: 

The result of the study illustrates that the encounter of health care personnel in many ways 

affect transsexual patients’ journey through the gender reassignment. It is therefore of great 

significance to acknowledge the experiences of transsexual patients’ to, in the best way 

possible, assure an adequate encounter. Clinical significance: The enlightenment of 

transsexual’s experiences of encounters could tribute to an increased consciousness of 

transsexualism and the health care needs of transsexuals, to offer better future health care. 
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Inledning 

Enligt Riksförbundet för sexuell upplysning [RFSL] har vi människor ofta ett stort behov att 

dela in varandra i kategorierna man eller kvinna. Den första frågan till nyblivna föräldrar går 

ofta ut på att få reda på barnets kön, kanske även innan vi försäkrat oss om att barnet är friskt. 

Hela våra liv förhåller vi oss till vad det innebär att vara man eller kvinna, och genom könet 

uppfattar vi både oss själva och omvärlden. Trots att vi idag generellt är bättre på att uppfatta 

komplexiteten kring kön och könsroller, mycket tack vara en större variation av människor i 

samhället, ses ofta de två könen som två fasta motpoler utan variation inom respektive kön. 

Men det finns människor som inte passar in under dessa två kategorier. Vissa människor 

upplever sig fångade i den fysiska kroppen eller fast med ett juridiskt kön som inte 

överensstämmer med deras egen upplevelse (http://www.rfsl.se). 

 

På vår verksamhetsförlagda utbildning träffade vi transsexuella patienter i samband med deras 

könskorrigerande operation. Vi fick möta människor som under stora delar av sina liv inte 

kunnat identifiera sig med sin fysiska kropp, vilket resulterat i ett stort lidande. När vi träffade 

dem var de dessutom i slutet av en lång och ofta mycket krävande process. Personalen i vården 

möter ofta människor i kris och då är bemötandet i många fall avgörande för hur patienterna 

uppfattar kvaliteten på vården (Fossum, 2007). Enligt Socialstyrelsen (2010) är kunskaperna 

om transsexualism dåliga inom hälso- och sjukvården, vilket har lett till ett ifrågasättande och 

nedlåtande bemötande av transsexuella individer. Därför vill vi undersöka hur transsexuella 

upplever bemötandet från vårdpersonalen under den könskorrigerande processen. 
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Bakgrund 

Könsidentitet  

På RFSLs hemsida beskrivs kön som ett komplext begrepp, som kan förklaras med hjälp av de 

sammansatta delarna biologiskt kön, socialt kön och mentalt kön. Det biologiska könet skapas 

vid befruktningen, där könskromosomerna signalerar fostret och ser till att denna antigen 

utvecklar manliga eller kvinnliga könsorgan. Det sociala könet kallas även för könsroll och 

utgörs av samhällets skapade normer och förväntningar på vad som klassas som manliga och 

kvinnliga attribut och beteenden. Det mentala könet är upplevelsen av det egna könet, vilken 

kan vara både kvinnlig, manlig, båda eller varken eller. Det biologiska, sociala och mentala 

könet bildar tillsammans en människas könsidentitet, det vill säga bilden av hur en människa 

uppfattar sig själv. Människor brukar vanligtvis inte fundera över det mentala könet så länge 

det överensstämmer med det biologiska och sociala könet. Det förväntas att en individ ska växa 

upp och identifiera sig med sitt biologiska kön och att denne ska presentera sig enligt könets 

sociala normer. Dock upplever vissa människor en dissonans mellan sitt fysiska, sitt sociala och 

sitt upplevda kön (http://www.rfsl.se). 

 

Transperson är ett paraplybegrepp för de människor som inte passar in under de traditionella 

normerna för vad som klassas som normalt för respektive kön (Aramburu Alegria, 2010). Kön 

och sexualitet är nära sammankopplade med varandra. När någon avviker från ett heterosexuellt 

beteende uppmärksammas ofta både deras kön och sexualitet. Dock säger en människas 

könsöverskridande ingenting om dennes sexualitet (http://www.rfsl.se). Transpersoner kan 

således, liksom alla människor, ha alla typer av sexuell läggning. Deras sexuella orientering 

baseras på deras identitet, inte deras anatomi (Lurie, 2005). 

Transsexualism 

Socialstyrelsen (2010) beskriver transsexualism som en könsidentitetsstörning där en individ 

identifierar sig med det motsatta könet. Den transsexuelle upplever att det biologiska könet inte 

överensstämmer med det mentala, även kallat könsdysfori. Transsexuella utgörs av personer 

som identifierar sig som kvinna född i en mans kropp, så kallad Male to Female (MtF), och det 

motsatta där personen upplever sig vara man i en kvinnas kropp, så kallad Female to Male 

(FtM). Orsaken till tillståndet är idag okänt, men aktuell forskning talar för en biologisk 

förklaring. Bristfällig forskning ger ett osäkert resultat kring prevalensen av transsexualism. 

Förekomsten antas vara mellan 1:10 000 och 1:30 000 för MtF och mellan 1:30 000 och 1:100 
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000 för FtM. Transsexuella är en liten grupp, dock har antalet vårdsökande bland dem ökat. 

Denna ökning har inte enbart skett i Sverige utan även i övriga Europa. Vad ökningen beror på 

är okänt, men ett mer öppet klimat gentemot gruppen samt bättre tillgång till vård tros vara de 

främsta orsakerna (Socialstyrelsen, 2010).   

 

Enligt klassifikationssystemet ICD-10 klassas transsexualism som en psykisk sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2010). Det har under senare år ifrågasatts om det snarare skulle kunna klassas 

som antingen ett endokrinologiskt eller neurologiskt tillstånd. Det finns inga objektiva kriterier 

för att fastställa diagnosen, utan diagnostiseringen bygger på en utredning. Utredningen är den 

inledande delen av den könskorrigerande processen, som är benämningen på den medicinska 

samt juridiska process som transsexuella genomgår för att korrigera sitt kön. Transsexuella blir 

vanligen remitterade från en allmänläkare eller från allmänpsykiatrin till ett specialistteam inom 

psykiatrin. Utredningen genomförs av en psykiatriker med stöd från psykolog och socionom 

och går ut på att säkerställa diagnosen transsexualism och utesluta andra orsaker till 

könsdysforin. Dessutom undersöks individens psykologiska resurser, både 

personlighetsmässigt och kognitivt. Bedömningen görs dock huvudsakligen baserat på 

patientens egen berättelse. Utredningen tar cirka ett år vartefter, om diagnosen ställs, den 

hormonella behandlingen påbörjas. Hormonell behandling med könshormoner ges till både FtM 

och MtF med syfte att ändra kroppssammansättningen. Hormonerna gör bland annat att FtM 

får mer muskelmassa, ökad kroppsbehåring, mörkare röst, skäggtillväxt, tillväxt av klitoris, ofta 

ökad könsdrift samt upphörande av menstruation. För MtF medför hormonerna ökad mängd 

underhudsfett, viss brösttillväxt och minskad kroppsbehåring. Förutom hormonbehandling kan 

MtF även få röstbehandling av logoped för att få ett mer kvinnligt röstläge, samt hjälp med att 

avlägsna oönskad kroppsbehåring. Vissa landsting skriver ut peruker och penisproteser som 

hjälpmedel till både män och kvinnor. Den hormonella behandlingen tillsammans med de 

kompletterande behandlingarna pågår vanligtvis under ett år innan personen kan ansöka om att 

få genomföra könskorrigerande kirurgi (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Den kirurgiska behandlingen syftar till att ändra de yttre- och inre könsorganen, bröst och i 

vissa fall även struphuvud och ansikte till att likna det upplevda könets karaktäristiska utseende 

(Socialstyrelsen, 2010). Ingreppen görs på plastikkirurgiska kliniker i Linköping och 

Stockholm. För MtF konstrueras en ny slida och ofta bröstförstoring, om inte 

hormonbehandlingen gett tillräcklig brösttillväxt. Även ett fåtal stämbandoperationer utförs på 

MtF med mörk röst, där röstträning gett litet eller inget resultat. Så kallad feminiserande 
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ansiktskirurgi ingår idag inte i den av landstinget bekostade behandlingen, varför vissa väljer 

att utföra den i privat regi. För FtM avlägsnas livmodern och äggstockar, medan slidan ofta 

kvarlämnas på grund av att den är kirurgtekniskt svår att avlägsna. Därefter utförs så kallad 

penisrekonstruktiv kirurgi, som kan utföras genom två olika metoder. Den ena metoden 

resulterar i en penis av normalstorlek, men med begränsad funktion vad gäller urinering och 

sexuell förmåga. Den andra metoden resulterar i en fullt fungerande penis, dock konstrueras 

den av den förstorade klitoris och blir således betydligt mindre än en normal penis. FtM erbjuds 

även mastektomi, borttagande av bröstvävnad (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Innan den könskorrigerande kirurgin genomförs skickas en ansökan om fastställande av det 

juridiska könet till Socialstyrelsens rättsliga råd (Socialstyrelsen, 2010). Beviljas ansökan att 

korrigera könsorganen fattas ett vilande beslut om att personen även får juridisk fastställande 

och nytt personnummer när den könskorrigerande kirurgin är genomförd. Fastställandet av det 

juridiska könet regleras av Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (SFS 

1972:119). Lagen fastställdes redan 1972 och Sverige var då det första landet i världen som 

införde en sådan lag. För att få en annan könstillhörighet fastställd ska personen sedan en lång 

tid upplevt att han eller hon tillhör det andra könet och valt att under en längre tid uppträda i 

enlighet med den upplevda könsidentiteten. När lagen stiftades fanns dessutom fyra kriterier 

som behövde uppfyllas - den sökande var tvungen att vara minst 18 år gammal, svensk 

medborgare, ogift och steril (Socialstyrelsen, 2010). Enligt lagändring är, från och med den 1 

januari 2013, sterilisering inte längre ett krav för att få korrigera det juridiska könet. Inte heller 

behöver den som ansöker vara ogift eller svensk medborgare (SFS 2013:405). Efter den 

kirurgiska behandlingen och det juridiska fastställandet är den könskorrigerande processen 

färdig. Dock behöver transsexuella stå på hormonbehandling livet ut, vilket ofta sköts av en 

endokrinolog, gynekolog eller distriktsläkare (Socialstyrelsen, 2010). Forskning visar på 

mycket få ångerfall – i en studie med 42 transsexuella ångrade ingen sin könkorrigering efter 

fem års uppföljning (Johansson, Sundbom, Hojerback & Bodlund, 2009).  

Transsexuella - en utsatt grupp  

Statens folkhälsoinstitut [FHI] (2005) har genomfört en studie med syfte att kartlägga 

homosexuella, bisexuella och transpersoners (HBT) hälsa. Generellt sågs en sämre hälsa hos 

transpersoner jämfört med homo- och bisexuella individer. Bland transpersonerna hade en 

tredjedel någon gång varit utsatta för våld och trakasserier på grund av sitt könsuttryck eller sin 

könsidentitet och 20 % uppgav att de någon gång känt sig diskriminerad av samma orsak. Av 
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transpersonerna uttryckte 37 % en avsaknad av tillit till de flesta människor och endast ett fåtal 

hade ett litet förtroende för sjukvård, socialtjänst och politiker (FHI, 2005). Det råder en högre 

prevalens av somatisering och psykisk ohälsa i form av depression och ångest i transgruppen, 

jämfört med övriga befolkningen (Bockting, Miner, Swinburne Romine, Hamilton & Coleman, 

2013). Vidare menar Bockting et al. (2013) att ohälsan har en stark koppling till gruppens 

utsatthet i samhället på grund av den sociala stigmatisering som råder. Dessutom skapar 

könsdysforin i sig självupplevd ohälsa. Detta beskrivs i en studie av Goodrich (2012), som 

redogör för unga transsexuellas upplevelse av att vara transsexuell. Deltagarna uttryckte olika 

former av obehag i och med sin transsexualism. Att vara född i fel kropp genererade känslor av 

besvikelse och inåtriktat hat. Deltagarna uttryckte också rädsla och förvirring i hur de skulle 

hantera upplevelsen av att vara transsexuell och hur det skulle påverka deras liv.  

Bemötandets roll i omvårdnaden 

Vårdandet ska utgå ifrån caritasmotivet, där mellanmänsklig kärlek, medlidande och 

barmhärtighet främst motiverar viljan att lindra lidande hos andra människor. Vårdandet bygger 

således på något mer än enbart behandling och praktiska åtgärder, och förutsätter att människor 

möts på en djupare nivå (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Inom vårdvetenskapen beskrivs hälsan som mångdimensionell, och inte enbart som en motsats 

till sjukdom. Hälsan kan beskrivas utifrån dimensionerna sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Sundhet beskriver att en människa är hälsosam och har hälsosamma vanor, medan friskhet 

beskriver frånvaro av sjukdom. Välbefinnande är istället en inre känsla som inte går att mäta då 

den beskriver subjektiva upplevelser utifrån patientens livsvärld (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärld som hur människan uppfattar sig själv, 

andra och alla företeelser runt omkring henne, och handlar således om den individuella 

upplevelsen och förståelsen av världen. Det är på grund av den unika livsvärlden som 

företeelser som hälsa och ohälsa upplevs så olika av människor. Genom ett intresse för och en 

öppenhet mot det som patienten förmedlar, får vårdaren insikt i hur patienten upplever och 

förstår sin sjukdom samt vad som bidrar till hälsa och välbefinnande för just denne (Dahlberg 

& Segesten, 2010).  

 

 

Hälsa står i sin tur i ett dynamiskt förhållande till lidande, där försoning med lidandet är en del 

av hälsoprocessen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Lidandet ses ofta som en form av 
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kränkning, hot eller förlust av människans själv och handlar således inte enbart om observerbara 

symtom utan även om en inre process. Beroende på lidandets ursprung kan det delas upp i 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidandet rör en grundläggande hållning till 

livet och är knuten till människans livshistoria och livssituation. Sjukdomslidandet uppstår till 

följd av de fysiska symtom och problem som sjukdomen för med sig. Vårdlidande i sin tur har 

sitt ursprung i vård och behandling eller brister hos dessa, vilket således innebär att vårdaren 

bär ett ansvar för patientens upplevda vårdlidande. Dessa brister kan utgöras av felaktig eller 

utebliven vård, bristfälligt lyssnande från personalen eller en, hos patienten, känsla av att inte 

bli tagen på allvar (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Lidandet är det som främst motiverar vårdandet och att lindra lidande är således en stor del av 

omvårdnaden (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Syftet med vårdandet är att bidra med stöd 

och hjälp så att patienten kan uppleva hälsa och minskat lidande. Vårdandet utgår ifrån 

patientens behov med syfte att kompensera och hjälpa patienten att tillgodose de behov som 

denne i stunden inte kan tillgodose själv. Vårdandet förekommer naturligt i alla 

mellanmänskliga relationer och att denna naturliga form av vårdande utgör grunden i det 

professionella vårdandet. Detta behöver dock även innehålla kompetens, vetenskaplig kunskap 

samt erfarenhet och ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. I den mellanmänskliga 

relationen utvecklas vi som människor, och därav är relationen mellan vårdare och patient en 

betydelsefull del av vårdandet och en förutsättning för en fungerande vårdprocess. Det är inom 

den vårdande relationen som det faktiska vårdandet äger rum, och utan den reduceras 

omvårdnaden till att endast innefatta praktiska omvårdnadsåtgärder (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012).  

 

Den vårdande relationen handlar om att se varandra som människor och se bortom de tilldelade 

rollerna vårdgivare och patient (Snellman, 2009). Dahlberg och Segesten (2010) menar dock 

att vårdrelationen inte kan förväxlas med en vänskapsrelation, där det förekommer en 

ömsesidighet och jämvikt, vilka inte återfinns i vårdrelationen. Vårdaren behöver förhålla sig 

mer öppet i förhållande till patienten och dennes behov, och kan inte förvänta sig att få något 

tillbaka. Det är dessutom vårdaren som ansvarar för interaktionen dem emellan och 

utvecklingen av denna (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom en vårdande relation kan 

vårdgivaren öka sin förståelse av vad patienten behöver, och patienten får det lättare att ta till 

sig information och vara delaktig i sin vård. När vårdrelationen är caritativ kan patienten få 

stöd på alla nivåer, vilket möjliggör utveckling i patientens hälsoprocess (Wiklund Gustin & 
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Lindwall, 2012). En stor del av den vårdande relationen utgörs av samtalet. Det krävs en 

öppenhet och följsamhet i dialogen med patienten för att kunna skapa ett vårdande samtal och 

därav upprätta en vårdande relation (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är således genom 

bemötande och kommunikativa handlingar som den vårdande relationen mellan patient och 

vårdare skapas (Snellman, 2009).  

 

Bemötandet inom vården handlar om hur personalen tar emot patienten, både verbalt och icke-

verbalt (Fossum, 2007). Andersson (2007) uppger att det som verbalt uttrycks är en stor del av 

kommunikationen, men innebörden förstärks och ges mening med hjälp av icke-verbala 

uttrycksformer så som tonfall, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Med hjälp av kroppsspråket 

uttrycks känslor och sinnesstämningar likväl som attityder gentemot den andra personen, och 

med hjälp av ansiktets alla muskler kan människan ge ett nyanserat uttryck och förstärka det 

talade ordet (Baggens & Sandén, 2009). 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs 

kommunikation och bemötande som enskilda omvårdnadsåtgärder när sjuksköterskan ger stöd 

och vägledning samt informerar och undervisar patienten. Enligt kompetensbeskrivningen ska 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska även genom dialog erbjuda stöd och vägledning 

för att möjliggöra patientens delaktighet i vård och behandling. När information ges är det 

sjuksköterskans ansvar att ta hänsyn till informationens form och innehåll, och förvissa sig om 

att patienten har förstått (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Patienters upplevelse av ett bra bemötande i vården är ytterst individuellt och påverkas av 

kulturella aspekter likväl som av hälsoproblem och vårdform (Croona, 2003). Det som generellt 

kännetecknar ett bra bemötande är när personalen bemöter patienter på ett sätt som värnar om 

deras integritet och autonomi. Personalen ska även se till patientens behov av trygghet och 

förståelse, samt skapa en möjlighet för patienten att aktiv delta i sin vård. För att detta ska vara 

möjligt krävs det att sjuksköterskan ger patienten nödvändig kunskap, vilken leder till en mer 

begriplig och tryggare vårdsituation (Croona, 2003). Det goda bemötandet har en förmåga att 

läka, lindra och trösta, men om bemötandet inte uppfyller kraven för att vara gott kan det skada 

och resultera i känslor av hopplöshet och förlust av egenvärde (Andersson, 2007; Snellman, 

2009). Bemötandet upplevs som dåligt när vårdpersonalen inte visar förståelse och när patienten 

upplever känslan av att inte bli hörd (Croona, 2003). Vidare uppstår ett dåligt bemötande när 
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personalen inte är pålästa och uppdaterade inför mötet, vilket upplevs som nonchalant och ger 

ett intryck av bristande intresse och engagemang. Om patienten inte får tillräcklig information 

och därmed inte görs delaktig i sin vård väcks känslor av oro och otrygghet. Om patienten inte 

känner sig trodd upplevs ofta en maktlöshet och om det föreligger en rädsla för att bli 

diskriminerad kan information undanhållas. Att känna maktlöshet och rädsla i relationen till 

vårdpersonal anses vara allvarliga konsekvenser av ett dåligt bemötande (Croona, 2003).  

Bemötandet av transsexuella i vården 

Enligt Peate (2008) skiljer sig transsexuellas vårdbehov från andra patienters i större 

utsträckning än enbart det som rör den sexuella hälsan. Transsexuella patienter behöver hantera 

effekterna av omfattande kirurgi, hormonell behandling och de psykosociala svårigheter som 

dessa väcker. Medvetenhet hos vårdpersonalen om dessa behov ökar möjligheterna att kunna 

erbjuda individanpassad vård som är baserad på jämlikhet, och minskar risken för att 

transsexuella patienter upplever ett dåligt bemötande (Peate, 2008). Enligt transsexuella 

deltagare i en studie av Rounds, Burns McGrath och Walsh (2013) påverkas relationen till 

personalen positivt om personalen är medveten om att alla människor är olika och att frågor 

om patientens preferenser ställs. Det anses även värdefullt att personalen förstår att 

transsexuella befinner sig i en utsatt situation när de söker sjukvård. Om personalen är bekväm 

med situationen upplever de transsexuella patienterna att de får en bättre utförd vård och 

undervisning. Genom att ställa öppna och könsneutrala frågor minskar risken för att personalen 

uttrycker förhastade slutsatser och könsstereotypa åsikter (Rounds et al., 2013). Vårdgivare bör 

i mötet med transsexuella använda det namn patienten föredrar, vilket i många fall framkommer 

genom klädsel och liknande. Om detta inte är tydligt bör vårdgivaren enskilt diskutera detta 

med patienten och därefter respektera dennes vilja (Peate, 2008). Personalen bör även fråga 

vilket pronomen patienten föredrar samt vara pålästa om transsexualism inför mötet, för att 

patienten själv ska slippa undervisa personalen (Rounds et al., 2013). Att sjukvården är bekant 

med gällande terminologi och kan tillkännage skillnaden mellan sexuell orientering och 

könsidentitet är av vikt (Lurie, 2005).  

 

Enligt rådande forskning kan inte de grundläggande behoven av ett adekvat bemötande alltid 

tillfredsställas för transsexuella patienter. Den sociala stigmatisering kring transsexualism som 

generellt förekommer i samhället förekommer även inom sjukvården, där diskriminering ofta 

rapporteras (Dewey, 2008; Bradford, Reisner, Honnold & Xavier, 2013). Det händer att 

personalen förringar patientens berättelse, gör antaganden om patienten eller fäller stereotypa 
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kommentarer (Rounds et al., 2013). Transsexuellas möjlighet att känna sig trygga med att 

uttrycka sin sexualitet och könsidentitet minskar om vårdgivare bemöter dem icke-adekvat. I 

rädsla för att bli utsatt för nedlåtande attityder och diskriminering undviker vissa transsexuella 

att söka vård (Chapman, Watkins, Zappia, Nicole & Shields, 2011).  I en studie av Bradford et 

al. (2013) sade sig många av de transsexuella deltagarna vara obekväma med att prata om 

ämnen som rörde transsexualism med sina vårdgivare, och flera angav att de varit tvungna att 

undervisa eller informera vårdgivaren om sina vårdbehov. Det har visat sig vara svårt för 

transsexuella att finna vårdgivare som ger känsla av förståelse och som kan erbjuda den vård 

som behövs (Goodrich, 2012). 

 

Lurie (2005) uppger i sin studie att ett av de största problemen i mötet mellan vårdgivare och 

transsexuella är vårdgivarens obekvämhet med att ställa frågor rörande patientens könsidentitet 

samt rädslan att säga fel saker. Det var framförallt bristen på erfarenhet och kunskap hos 

vårdgivaren som gav upphov till en känsla av obekvämhet, och i vissa fall ledde detta till en 

ohjälpsam inställning och till och med fientlig behandling av transsexuella patienter (Lurie, 

2005). I en liknande studie uppgav läkare, som vårdade transsexuella patienter, en osäkerhet i 

att remittera patienterna vidare på grund av rädsla för kollegors attityder och inställning till 

patientgruppen. Osäkerheten kring att vårda transsexuella uttrycktes hos både vårdgivare med 

och utan erfarenhet, och antas bero på bristande kunskap om transsexualism och ovisshet kring 

vart kunskap kan inhämtas (Snelgrove, Jasudavisius, Rowe, Head & Bauer, 2012). 

 

Transsexuella uttrycker att alla vårdmöten inte nödvändigtvis är kränkande, men att det positiva 

vårdbemötandet beror mer på deras egen anpassning till situationen, än vårdgivarens kunnighet 

(Dewey, 2008). Enligt Rounds et al. (2013) vill vårdpersonal i regel bemöta sina patienter med 

respekt och vill visa förståelse och acceptans för transsexuella, men kan exempelvis oavsiktligt 

kränka personen genom att tilltala denna med fel pronomen och namn. Detta tyder på en vilja 

om ett adekvat bemötande från personalens sida men att kunskap saknas om vilka behov 

transsexuella har. Det som vårdpersonal bör kunna kring transsexualism är: en korrekt 

terminologi, specifika behov hos gruppen, insikt om social stigmatisering och attityder i 

samhället, samt vilka hinder som finns för att transsexuella ska få vård av god kvalitet (Rounds 

et al., 2013). Sanchez, Sanchez och Danoff (2009) menar att för att uppnå målet med tillgång 

till vård och kunniga vårdgivare för alla transsexuella, borde utbildningen för vårdgivare 

inkludera kulturell kompetens, vilket kommer förbättra attityder gentemot transsexuella 

patienter samt öka kunskap om deras vårdbehov. 
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Problemformulering 

Det förekommer att transsexuella patienter upplever svårigheter i mötet med hälso- och 

sjukvården, där vårdpersonalen kan uppträda okänsligt samt ha en ifrågasättande inställning 

och bristande kunskap om transsexualism. Transsexuella är en utsatt grupp, dels på grund av 

att könsdysforin i sig ger upphov till en mängd olika former av självupplevd ohälsa, men även 

på grund av rådande stigmatisering i samhället. Denna utsatthet har resulterat i en högre 

prevalens av somatisering och psykisk ohälsa i jämfört med övriga befolkningen. Bemötandet 

är en viktig del i omvårdnaden och särskilt för utsatta grupper. För människor i kris kan 

bemötandet i många fall vara avgörande för hur vården uppfattas. Beroende på hur 

sjuksköterskan tar emot patienten kan känslor av hopplöshet och förlust av egenvärde, eller 

tillgivenhet och känsla av välbefinnande skapas. Därför är det av stor vikt att känna till hur 

transsexuella patienter upplever bemötandet från vårdpersonalen i det könskorrigerande skedet, 

vilket här syftar till tiden från första kontakten med allmänläkare till fastställandet av det 

juridiska könet.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa transsexuella individers upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande i det könskorrigerande skedet.  
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Metod 

Design 

Studien har gjorts med en kvalitativ design, vilken syftar till att studera personers levda 

erfarenheter av ett visst fenomen och har sitt ursprung i den holistiska traditionen (Henricson 

& Billhult, 2012). Det holistiska synsättet utgår ifrån fenomenet som helhet, där forskaren 

försöker få en fullständig bild av människors personliga perspektiv och situation (Olsson & 

Sörensen, 2011). Denna metod överensstämmer med syftet att belysa fenomenet 

vårdpersonalens bemötande av transsexuella patienter.  

Urval 

Enligt Henricson och Billhult (2012) ska urvalet till en kvalitativ studie utgöras av personer 

som är berörda av det undersökta fenomenet. Respondenterna i föreliggande studie utgörs av 

sex transsexuella personer, där samtliga respondenter har genomgått eller genomgår en 

könskorrigerande behandling. Två av respondenterna tillhör en av författarnas 

bekantskapskrets och de tillfrågades därmed direkt över telefon. De återstående fyra 

respondenterna söktes upp via bloggar och kontaktades via mail. Sammanlagt skickades elva 

mail ut som bestod av en kort redogörelse av syftet och en förfrågan om deltagande i studien. 

Eftersökningen av bloggarna gjordes via Google med sökord som transsexuell och blogg. Då 

hittades mötesportalen “Transformering” som upprättats av RFSL Ungdom. På portalen finns 

länkar till transsexuella personers bloggar och mailadresser. Enbart svenska bloggar 

eftersöktes och därav består urvalet endast av svensktalande personer. De deltagare som 

visade intresse för studien mottog ett mail med mer ingående information om studien och 

kontaktuppgifter till författarna (se bilaga 1).  

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer, vilket Olsson och Sörensen (2011) menar är en 

lämplig metod när syftet är att få rika beskrivningar av människors livsvärld. Intervjuerna var 

semistrukturerade, vilket enligt Danielson (2012) innebär att frågorna inte behöver ställas i en 

bestämd ordning, utan ordningen anpassas efter respondenten och vad som kommer upp i 

intervjun.  Frågorna var öppna och gick ut på att respondenten fritt skulle få berätta om sin 

upplevelse av bemötandet från vårdpersonalen. Enligt Persson och Sundin (2012) ger öppna 

frågor möjlighet för respondenten att själv välja vad denne vill delge samt anser vara väsentligt 

i situationen. Öppna frågor bidrar till en fyllig berättelse och för detaljerade frågor kan störa 
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interaktionen genom att intervjuaren blir alltför styrd av frågorna (Danielsson, 2012). Utöver 

de öppna frågorna användes stödord (se bilaga 2). Om inte respondenten nämnt stödorden kan 

forskaren ställa en fråga utefter dem för att täcka området som vill undersökas (Danielson, 

2012). Det ställdes även följdfrågor på det som respondenten berättat, vilket enligt Persson 

och Sundin (2012) görs för att förtydliga och uppmuntra respondenten att lyfta fram 

innebörden av den levda erfarenheten och styra berättandet mot studiens syfte. Innan 

intervjuerna genomfördes sammanställdes en intervjuguide (se bilaga 2) som stöd. Tre av 

intervjuerna gjordes vid personliga möten där två av respondenterna intervjuades på Röda 

Korsets Högskola i ett avskilt grupprum och en respondent intervjuades, efter egen önskan, i 

dennes hem. Enligt Olsson och Sörensen (2011) har platsen för intervjun betydelse, genom att 

en icke-avskild miljö och störande moment kan påverka respondenten. Tre intervjuer gjordes 

över telefon, då dessa respondenter är bosatta på annan ort. Dessa intervjuer skedde över 

högtalartelefon, vilket gjorde det möjligt för båda författarna att vara delaktiga. Inför samtliga 

intervjuer utsågs en av författarna till intervjuledare, medan den andra hade möjlighet att ställa 

följdfrågor. Varje intervju inleddes med en presentation av författarna och studien, samt en 

repetition av syftet. Respondenterna fick därefter tillfälle att ställa frågor innan intervjun 

började. Varje intervju varade mellan 20-60 minuter, där variationen i duration berodde på 

hur mycket respondenten ville delge. Dialogen spelades in med hjälp av mobiltelefon, och 

därefter transkriberades samtliga intervjuer. Författarna transkriberade tre intervjuer var, som 

totalt resulterade i 39 sidor transkriberat material.  

Analys 

Insamlad data har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2003). Enligt Danielsson (2012) kan en kvalitativ innehållsanalys beskriva eller 

tolka innehållet djupgående, vilket är lämpligt vid en mindre datamängd, så som endast ett 

fåtal intervjuer. Den kvalitativa innehållsanalysen kan utgå ifrån en manifest eller latent 

analys, som beskriver olika nivåer av tolkningens djup och abstraktion (Graneheim & 

Lundman, 2003). I denna studie analyserades de transkriberade intervjuerna utifrån en latent 

analys, vilket enligt Graneheim och Lundman (2003) innebär att textens underliggande 

mening tolkas, i motsats till det som ordagrant uttrycks. De transkriberade intervjuerna utgör 

analysenheten, och inläsning av denna gjordes till en början för att få en känsla av helheten. 

Därefter extraherades domän ur analysenheten, vilka är de delar av texten som rör studiens 

syfte. Ur domänerna utvanns meningsenheter, vilka består av ord eller meningar med ett 

gemensamt budskap. Meningsenheterna kondenserades till att endast innehålla sin väsentliga 
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kärna. Därefter tolkades meningsenheterna, med syfte att urskilja det underliggande budskapet 

i det som respondenten sade. Efter att meningsenheterna tolkats, jämförde författarna åter 

tolkningen med den ursprungliga meningsenheten för att se att den fortfarande hade samma 

innebörd med det som respondenten uttryckte. En mall i Excel utformades där data fördes in 

allteftersom analysen fortskred för att skapa en överblick över materialet (se Tabell 1). Till en 

början infördes alla meningsenheter med respektive kondensering och tolkning, för att sedan 

skrivas och klippas ut på så kallade forskningskort. Forskningskorten organiserades i ett tiotal 

subteman, baserat på gemensam innebörd. Efter att ytterligare likheter identifierats 

sammanfogades dessa och bildade fyra slutgiltiga subteman. Subteman separerades sedan 

baserat på om innehållet beskrev en positiv eller negativ upplevelse av bemötandet, och 

bildade därmed två huvudteman med respektive två subteman. 

 

 

Tabell 1. Analysprocessen – från meningsenhet till tema. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Tolkad 

meningsenhet 

Subtema Tema 

Det kändes som att jag 

behövde övertyga dom. Jag 

funderade på att bli mer 

könsstereotyp ett tag, typ jag 

ska sitta och rapa under en hel 

timme. 

Jag kände att jag 

behövde bete mig 

mer könsstereotypt 

för att övertyga 

utredarna. 

För att få vården 

han önskade 

upplevde han att 

han behövde 

anpassa sig efter 

personalens 

förutfattade 

meningar. 

Anpassning 

till personal 

som inte utgår 

från 

livsvärlden. 

Upplevd 

sårbarhet i 

händerna på 

okunnig och 

oförstående 

personal. 

… men att bara göra det här 

extra – ”vill du att jag höjer 

sängen åt dig?”. Även om jag 

har knappen här till höger, att 

någon bara bryr sig om hur 

man har det. ”En till filt?” Att 

jag bara blev frågad istället för 

att jag skulle behöva fråga 

”Kan jag få en till filt?” 
 

Vårdpersonalen gör 

det lilla extra vad 

gäller praktiska 

omvårdnadsåtgärder, 

utan att jag behöver 

fråga. 

När vårdgivarna 

uppmärksammar 

hans behov 

känner han sig 

bekräftad. 

Personal som 

visar respekt 

och bekräftar 

upplevelsen 

utgår från 

livsvärlden. 

Ett 

bemötande 

som formas 

av kunnig 

och 

förstående 

personal. 

 

 

 

Etiska aspekter 

En etisk motivering av studien bygger på att syftet är väsentligt – forskningen ska bidra till en 

förbättring för i första hand individen, men också för samhället eller professionen (Kjellström, 
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2012).  Ämnesvalet för denna studie tros kunna bidra med förbättring, för individen i form av 

ett bättre bemötande, och professionen i form av ökad kunskap och förståelse för denna 

patientgrupp. Inför studien gjordes en riskbedömning där nytta och risker vägdes mot varandra. 

Kjellström (2012) menar att emotionella risker, så som känslor av obehag, rädsla och skam, kan 

uppstå i samband med en intervju där privata ämnen tas upp. Andra risker som kan förekomma 

under en intervju är att respondentens privatliv kränks eller att de måste avsätta värdefull tid för 

att delta. Fördelarna kan, som tidigare nämnts, vara att studien leder till en förbättring för 

individen, men kan också vara en möjlighet för deltagarna att göra sin röst hörd och att de får 

diskutera en fråga som är av intresse, och därtill hjälpa andra i samma situation (Kjellström, 

2012). Dessa risker och fördelar beaktades inför föreliggande studie, där fördelarna ansågs 

överväga riskerna.  

 

I och med det informativa mail som skickades ut till respondenterna inför studien, kunde de ge 

sitt informerade samtycke till sin medverkan. Medverkan i en studie bygger på frivillighet och 

självbestämmande, och därmed måste deltagarna få begriplig information för att kunna ge sitt 

informerade samtycke. Detta är en process som pågår från kontakttillfället till studiens 

slutförande, vilket innebär att deltagarna kan avbryt sin medverkan närsomhelst under studiens 

gång (Olsson & Sörensen, 2011; Kjellström, 2012). I mailet förklarades även att alla 

personuppgifter som framkommer under samtalet exkluderas i transkriberingen och uppgifterna 

bevaras konfidentiellt under hela studien. Enligt Kjellström (2012) handlar konfidentialitet om 

att skydda känsliga uppgifter och personuppgifter från obehöriga. Konfidentialitet kan 

beskrivas som en plikt för forskarna att bevara människors integritet. Data ska förvaras och 

redovisas på ett sådant sätt att uppgifterna inte kan återföras till en enskild individ (Kjellström, 

2012). De inspelade intervjuerna och transkriberingarna från respondenterna i denna studie 

förvarades i en sekretessbelagd mapp i en privat dator. I transkriberingen exkluderades alla 

uppgifter som kunde hänvisas till någon av respondenterna eller deras närstående.  
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Resultat 

Respondenterna i föreliggande studie utgjordes av sex transsexuella personer − tre män och tre 

kvinnor i åldrarna 20-36 år. Tre av dem är bosatta i Stockholms län, medan de resterande tre 

bor i andra delar av Sverige. Respondenterna upplevde ett bemötande format av kunnig och 

förstående personal som bra, och upplevde sig sårbara i händerna på okunnig och oförstående 

personal. Dessa två ansatser utgör studiens huvudteman, som leder ner i följande fyra subteman. 

Respondenterna upplevde att det vårdande samtalet präglades av kunskap och professionalism, 

och personalen utgick från respondenternas livsvärld när de visade respekt och bekräftade deras 

upplevelse. Enligt respondenterna kunde okunnig personal inte erbjuda önskad vård, och de 

upplevde ett behov av att anpassa sig till personal som inte utgick från deras livsvärld. 

Huvudteman med respektive subteman illustreras i modellen (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Modell för transsexuellas upplevelse av vårdpersonalens bemötande. 

 

Ett bemötande som formas av kunnig och förstående personal 

Kunskap och professionalism präglar det vårdande samtalet 

Flera av respondenterna uttryckte att när personalen var kunnig och påläst om transsexualism 

skapades ett förtroende och en trygghet till dem. Det var av vikt att personalen kände till och 

använde sig av korrekt terminologi, exempelvis genom att använda uttrycket könskorrigering 

istället för könsbyte, då flera av respondenterna kände att ordet byte inte överensstämde med 

deras upplevelse av behandlingen. En respondent uppgav att han upplevde kunskapsläget som 
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bättre idag än tidigare, baserat på personalens reaktioner. Personalen reagerade numera 

igenkännande jämfört med tidigare, då han upplevde att många ställde sig frågande till 

transsexualismen när den kom upp. Om personalen tedde sig osäker tyckte flera av 

respondenterna att det var bra att personalen vågade ställa frågor kring transsexualismen, så 

länge det gjordes med finkänslighet och respekt samt att ämnet var lämpligt att prata om. 

Bemötandet upplevdes även som bra när personalen tvärtom valde att inte ta upp 

transsexualismen i irrelevanta sammanhang. När respondenterna sökte vård för annat än sin 

transsexualism skulle denna inte ta plats, om det inte var relevant. En av respondenterna 

uttryckte detta på det här sättet: 

 

“Det är ju framförallt att de inte gjort någon grej av den transsexuella bakgrunden. Är det inte relevant 

så diskuterar man det inte, och man tar personer för vad de förefaller vara.” 

 

Respondenterna menade att personalen agerade professionellt när de uttryckte sig medvetet, 

och inte kränkte patienten genom irrelevanta frågor eller alltför intima ämnen, utan värnade om 

deras integritet. När respondenternas behov av stöd och vägledning uppmärksammades, utan 

att de själva behövde be om det, uppstod en känsla av trygghet till personalen. Respondenterna 

upplevde vårdarna som kunniga och erfaren när bemötandet var enkelt och flexibelt, vilket en 

respondent upplevde i sitt möte med en vårdgivare med erfarenhet av transsexuella patienter 

som agerade snabbt och utan svårigheter. Flera av respondenterna beskrev en känsla av att bli 

sedd och tagen på allvar när personalen, trots att de verkade ha mycket att göra, erbjöd ett 

omedelbart omhändertagande istället för att prioritera andra uppgifter. Ett bra bemötande är 

även, enligt respondenterna, ett som är likvärdigt andra patienters. Respondenterna menade att 

för att vårdpersonal ska kunna bemöta transsexuella på ett adekvat sätt krävs kunskap och 

förståelse för att transsexuella i många avseenden har samma behov som alla andra patienter. 

Transsexualism utgör inte en orsak till annorlunda behandling och alla patienter ska behandlas 

likvärdigt oavsett åkomma. Den personal som lyckades få respondenterna att känna sig som en 

i mängden upplevdes som professionell och bidrog till att skapa ett bra möte. Så här beskrev en 

av respondenterna denna företeelse:  

 

“De ser det förmodligen som en annan dag på jobbet. Det är inte konstigare än att göra en bypass-

operation eller en knäoperation som ‘vi [vårdgivare] måste åtgärda’ och det tycker jag är jättebra.” 
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Personal som visar respekt och bekräftar upplevelsen utgår från livsvärlden 

Bemötandet upplevdes som bra när personalen utgick från respondenternas livsvärld genom att 

de försökte förstå världen så som respondenterna ser den. När personalen hade en positiv och 

tillåtande attityd gentemot respondenterna, skapades möjlighet att bygga upp ett förtroende till 

dem. En av respondenterna beskrev att han, i och med detta förtroende, kände sig bekväm med 

att ställa de frågor som han själv ansåg vara dumma. Flera av respondenterna beskrev att 

bemötandet var bra när personalen intog en lugnande och betryggande attityd, samtidigt som 

de bekräftade det som respondenten kände. En av respondenterna upplevde denna bekräftelse 

genom att personalen försäkrade henne om att transsexualism inte är något att skämmas för utan 

är ett medicinskt tillstånd, även om det kan te sig bisarrt och konstigt för den som är drabbad. 

Respondenterna kände sig tagna på allvar när personalen inte förminskade deras upplevelse. 

När en vårdgivare uppmärksammade att en respondent inte såg ut att må bra och frågade henne 

om hon ville bli inlagd, kände sig respondenten bekräftad och tagen på allvar. Vidare beskrev 

samma respondent hur ett bra bemötande bygger på tillit till hennes upplevelse och icke-

ifrågasättande av hennes transsexualism oavsett vad behandlingen visar. 

 

“Under alla de tester som man gjorde, så sa min handläggare att oavsett vad testerna visar på, så blir 

du ju inte mindre transsexuell för det. Det är inte därför vi gör testerna, utan att du förstår själv var du 

är, kanske intelligensmässigt eller psykologiskt och så vidare.” 

 

Respondenterna uppskattade när personalen visade hänsyn till deras åsikter och upplevelser. En 

respondent beskrev hur en läkare dikterade en remiss för henne, och frågade därefter om den 

stämde överens med det hon kände. Att visa hänsyn och även att skydda patientens integritet 

var en stor del av det goda mötet. Exempelvis genom att, som vårdgivare, vara noga med att 

skärma av för insyn vid avklädd konsultation inför en operation. Respondenterna beskrev 

bemötandet som bra när personalen var vänskaplig och utförde sina sysslor på ett omtänksamt 

sätt. En respondent beskrev hur han uppskattade den givna omvårdnaden efter en operation, 

genom att personalen såg till hans behov och gjorde det lilla extra utan tillfrågan, vilket fick 

honom att känna sig uppmärksammad.  

 

“Jag låg där och jag hade jävligt ont och jag kan inte riktigt göra allting och jag kan precis slå knappen 

för att de ska komma dit, men att bara göra det här extra - ‘vill du att jag höjer sängen åt dig?’. Även om 

jag har knappen här till höger, att någon bara bryr sig om hur man har det. ‘En till filt?’ Att jag bara 

blev frågad istället för att jag skulle behöva fråga ‘Kan jag få en till filt?’“ 
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Flera av respondenterna beskrev bemötandet som ovärderligt när personalen gjorde det lilla 

extra och ansträngde sig för att hjälpa dem, genom att utföra uppgifter som egentligen inte var 

deras. Som när en läkare regelbundet började ge hormonsprutor till en av respondenterna, trots 

att det inte var dennes jobb. Respondenten i fråga upplevde injektionstillfällena som obehagliga, 

men genom förtroendet till läkaren blev de lättare att uthärda. Förtroendet för personalen ökade 

när dessa hade insikt och förståelse om att respondenterna inte upplevde sin könskorrigering 

som något självvalt eller frivilligt, utan något som de var tvungna att gå igenom för att kunna 

må bra. En av respondenterna uttryckte detta på följande sätt:  

 

“Så tycker jag att man på sjukhus gör det väldigt bra, man bemöter folk med respekt och förstår att det 

här inte är något man vill gå igenom utan något man måste. Precis som en rotfyllning hos tandläkaren. 

Det är som att säga “Du vill ju göra en rotfyllning, vad roligt”. Nej, det är det inte, men jag måste för 

att det ska sluta göra ont. Det kostar pengar, det är jobbigt, men jag har inte så mycket val.” 

 

Avgörande för hur mötet uppfattades var huruvida personalen använde rätt namn och 

pronomen, det vill säga det namn och pronomen som respondenten föredrog. Ett bemötande 

upplevdes även som bra när det byggde på respekt och medvetenhet. Respondenterna menade 

att detta bland annat visades genom att personalen avsiktligen ropade upp efternamnet i 

väntrummet, för att undvika att kalla någon vid fel tilltalsnamn under övergångsfasen. Flera av 

respondenterna uppgav att personalen ibland tedde sig ovana och kunde bli förvånade när 

transsexualismen kom på tal, men att bemötandet var bra så länge de inte ifrågasatte eller 

fördömde dem, utan utgick ifrån deras livsvärld.  

 

Upplevd sårbarhet i händerna på okunnig och oförstående personal 

Okunnig personal kan inte erbjuda önskad vård 

Ett bemötande upplevdes som dåligt när personal tedde sig okunnig och oprofessionell 

gentemot respondenterna och deras behov. Flera av respondenterna uttryckte att som redan 

utsatt person är man extra sårbar i händerna på okunnig personal. Personal som uppträdde 

okunnig och handfallen födde oro och frustration hos respondenterna, till exempel när en läkare 

på akutmottagningen frågade vad respondenten ville att denne skulle göra åt ett infekterat 

operationssår, vilket respondenten beskrev såhär:  

 

“Och jag ligger där och känner hur det fortfarande forsar. Kan ni bara sätta någonting? Sätta vad fan 

som helst! Det måste väl ha kommit in biologiska kvinnor som har genomgått mastektomi på grund av 
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bröstcancer där något sådant här har skett? Ni måste ju ha varit med om någonting. Det är ett sår, det 

rinner, stoppa flödet!” 

 

Okunskap om transsexualism hos vårdgivare kan leda till att bemötandet blir ifrågasättande. 

Exempelvis okunskap om skillnaden mellan sexuell läggning och transsexualism, vilket en 

respondent beskrev enligt följande: 

 

“‘Jaha, du identifierar dig som kille, men ligger med killar? Är inte det lite dubbelt?’ Och gången efter 

sa hon, ‘Ja, senast var du lite osäker om din könsidentitet?’ ’Nej, det var jag inte. Du var det.’” 

 

Bemötandet upplevdes som oprofessionellt när vårdgivare agerade ignorant, genom att 

exempelvis avstå från att ta upp ämnet transsexualism i en relevant situation, på grund av 

obekvämhet. Tvärtom upplevdes personalen oprofessionell när de tog upp irrelevanta ämnen 

och ställde alltför privata frågor. Exempelvis frågor angående sexuella preferenser, vilket 

ansågs kränkande av respondenterna. 

 

“Ibland har det kommit väldigt privata frågor, som hur jag vill ha sex. Till exempel om jag vill ha analsex 

eller vaginalt sex, och det har inte känts relevant. Det var obehagligt att hon har frågat om det och hon 

är liksom i en maktposition gentemot mig. Det har känts väldigt obehagligt.” 

 

Respondenterna uppgav att vissa frågor under utredningen kunde upplevas vilseledande och 

irrelevanta. Detta exempelvis i form av frågor som rörde vad för sorts leksaker de lekte med 

när de var små, för att se om dessa var typiska flick- eller pojkleksaker och på så vis kunna 

kartlägga om respondenten betedde sig och lekte utifrån det upplevda könet redan då. 

Respondenten kunde i rädsla av att inte få sin önskade vård vara oärlig, både mot sig själv och 

mot utredarna genom att inte svara uppriktigt på frågorna och undanhålla information.  

 

Bemötandet upplevdes som dåligt när personalen inte kunde ge tillräcklig vägledning och stöd. 

Stöd i form av värnad om patientens psykiska välbefinnande, och vägledning i form av 

information och direktiv. Flera av respondenterna upplevde att stödet enbart kom från 

närstående, och inte från sjukvården. Bemötandet upplevdes i vissa fall som välmenat, men att 

vårdgivare inte kunde ge konkreta direktiv eller tillräcklig information. Detta på grund av en, 

från personalen, ovisshet om vart de skulle hänvisa respondenterna, som istället fick söka 

svaren själva. Respondenterna upplevde oro när de inte fick tillräcklig information om syftet 

med vissa delar av utredningen. En respondent uppgav att varje möte under utredningen följde 

samma rutin där han inte förstod om utredningen ledde framåt eller om han någonsin skulle få 
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sin diagnos. Denna ovisshet drev honom till att söka vård utomlands. Flera av respondenterna 

uttryckte en brist i uppföljning och återkoppling från vårdgivarna, vilket ledde till en känsla av 

ensamhet och att vara utelämnad. De upplevde att de hade eget ansvar för sitt välbefinnande, 

genom att själva behöva ta kontakt med psykolog och liknande.  

 

Okunskapen hos vårdgivare ledde till att respondenterna kände att de behövde undervisa 

personalen om transsexualism och övertala dem för att få önskad vård. En respondent uttryckte 

att transsexuella inte ska behöva vara en undervisningskälla, utan att vårdgivare bör vara pålästa 

om transsexualism inför mötet. En annan respondent uppgav dock att det kändes okej att 

informera personalen. Trots eventuell okunskap upplevde respondenterna en välvilja hos 

personalen att ge ett bra bemötande, men att de saknade kunskap för detta. Trots denna välvilja 

kunde bemötandet uppfattas kränkande och ifrågasättande på grund av bristande kunskap.  

 

“Då var jag precis i början av min övergång och då frågade hon såhär, i och med att jag ser mig som 

homosexuell tjej, jag är intresserad av tjejer, så sa hon att, ‘Vore det inte lättare om du fortsatte vara 

kille?’ Och ja, hon var ju liksom snäll och tillmötesgående, men väldigt okunnig när det gäller 

transsexualism.” 

 

Anpassning till personal som inte utgår från livsvärlden 

Bemötandet upplevdes som dåligt när personalen inte utgick från respondentens livsvärld 

genom att vara ignorant och oförstående. Respondenterna uttryckte att personalen upplevdes 

ignorant när de inte använde rätt namn och pronomen eller när de inte visste hur det skulle 

förhålla sig till respondentens önskade namn. Detta gällde i all kontakt med respondenten, både 

indirekt via journalen och i det personliga mötet. 

 

“När man varit inne på akutbesök så har det varit han, hon, den, det, patienten som ligger därborta. Då 

var det lättare att säga patienten än att säga vid namn.” 

 

En respondent beskrev att det inte borde vara konstigt att vara annorlunda, men att hon behövde 

argumentera för sin rätt att vara det, annars hade personalen ifrågasatt henne. I vissa fall stämde 

inte vårdpersonalens sätt att se på könskorrigeringen överens med respondentens upplevelse. 

Vårdgivarna såg det som att respondenten bytte från kvinna till man, medan denne kände att 

han alltid varit man och att det fysiska könet korrigerades till att stämma överens med 

upplevelsen. Personalen kunde även uppfattas som oförstående när deras och en respondents 

intressen krockade i en sårbar situation, där hon ville få omedelbar respons medan vårdgivaren 
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ville låta det ta tid. En annan respondent upplevde också lång väntan och att han behövde 

övertala personalen för att få vård, vilket ingav en känsla av att inte bli tagen på allvar. 

 

“Jag väntade i sju månader och ringde kanske två till tre gånger under den tiden. Personen jag pratade 

med verkade inte tycka att det var en lång tid. Det kändes inte som om någon annan än jag tyckte att jag 

förtjänade hjälp.” 

 

En annan respondent beskrev hur personalen var okänslig och hade ett hårdhänt handhavande 

vid omläggning av operationssår och vid provtagning. Personalen visade inte hänsyn till 

respondentens upplevelse, och förmåga att lugna honom saknades. Personalen hade ingen 

förståelse för att respondenten var rädd, vilken han beskrev såhär: 

 

“Men den här omtänksamheten fanns inte, utan nu var det bara att spänna åt. Den sitter jävligt hårt just 

nu. Det var bara i med nålen och jag ligger där i panik över att det bara slafsas runt med mig. Det är 

inte någon som har det här lilla extra, som bara försöker få ner mig i varv.” 

 

Ett bemötande upplevdes som dåligt när personalen var negativt inställd och ohjälpsam. 

Respondenten mötte i följande citat ifrågasättande personal när han ville bli remitterad till 

Könsbytesmottagningen. 

 

“Så jag tänkte att jag kunde säga till dem att de ska skicka en remiss vidare. De är extremt negativa till 

allt ….   ‘Vi kan inte göra det. Vi kan inte skicka en remiss om vi inte är säkra på att du är trans.’ Men 

det är inte ditt jobb? Det är deras jobb. Och så var det många som sa att ‘Du är bara sexton år, du vet 

inte vad du pratar om’.” 

 

Enligt respondenterna kunde en nedlåtande attityd uppfattas extra jobbigt för en person i en 

redan utsatt och sårbar situation. Personalen upplevdes stundtals använda sin expertkunskap på 

ett nedlåtande sätt och ställde sig över respondenten för att de ansågs sig veta mer om ämnet, 

vilket gjorde att respondenten hamnade i underläge. Genom expertkunskapen upplevdes 

personalen ibland distansera sig från respondenten, vilket gjorde tvåvägskommunikationen 

begränsad. Personalen kunde också tvivla på respondentens upplevelse och vilket kön denne 

sade sig tillhöra. Att personalen utgick ifrån ett normativt sätt att se på kön, istället för att utgå 

ifrån patientens upplevelse av sitt eget kön, utgjorde ett hinder för ett gott bemötande. Genom 

att utgå ifrån könsstereotypa normer kunde respondenterna uppleva sig ifrågasatta, enligt 

följande: 

 

“Sen var problemet att jag hade haft på mig kjol väldigt mycket perioden innan. När jag tänker tillbaka 

var det väldigt mycket förträngande för att övertyga mig själv. Kjol mitt på vintern. Så då använde de det 



22 
 

argumentet, ‘Men du har ju haft på dig kjol nästan varje gång, varför?’. Psykologen sa också, ‘Jag känner 

faktiskt en person som är transsexuell och hon hade väldigt breda axlar och spelade ishockey, så när hon 

gjorde det [könskorrigeringen] så var det inte så konstigt.” 

 

I och med att personalen inte alltid utgick ifrån respondenternas egna upplevelser kände sig 

respondenterna tvungna att anpassa sig efter personalen. Vissa av respondenterna upplevde att 

de behövde övertyga personalen, genom att exempelvis bete sig mer könsstereotypt, för att 

slippa bli ifrågasatta och få tillgång till önskad vård.  

 

“Det kändes som om jag behövde övertyga dem. Jag funderade på att bli mer könsstereotyp ett tag. Typ, 

att jag ska sitta och rapa under en hel timme.” 

 

Respondenterna valde att ha överseende och stå ut med känslor av skam för att få den vård de 

ville ha. En av respondenterna uppgav att han kände sig tvungen att prata om saker han inte 

ville ta upp i rädsla för att annars inte få sin könskorrigerande behandling. En annan respondent 

uppgav att hon själv lyckades förstå hur hon skulle bete sig för att möjliggöra ett bra möte med 

vårdpersonalen. Majoriteten av respondenterna uppgav att ansvaret för ett gott bemötande ofta 

upplevdes ligga hos dem själva. Samtliga respondenter uttryckte att de i förväg förväntade sig 

ett gott bemötande från vårdpersonalen och flera av respondenterna trodde att deras positiva 

inställning kunde påverka deras upplevelse av bemötandet.  

Diskussion 

Resultatet i denna studie visade på hur respondenterna upplevde både ett bra och ett dåligt 

bemötande. Respondenterna upplevde ett bra bemötande när mötet och samtalet genomsyrades 

av kunskap och professionalism, i form av att personalen var påläst om transsexualism inför 

mötet och bemötte respondenterna likvärdigt med andra patienter. Respondenterna upplevde 

även ett bra bemötande när personalen utgick ifrån deras livsvärld genom att ha en förstående 

och tillåtande inställning och bekräfta vad de upplevde. När personalen istället tedde sig 

okunnig upplevde sig respondenterna sårbara, då de behövde övertala personalen för att få 

önskad vård. Bemötandet upplevdes även som dåligt när personalen utgick ifrån ett normativt 

synsätt och tedde sig oförstående, vilket resulterade i att respondenterna behövde anpassa sig 

till personalen.  
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Metoddiskussion 

Graneheim och Lundman (2003) menar att i kvalitativ forskning används begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet för att beskriva trovärdigheten hos en studie. Studiens giltighet 

syftar till hur väl forskningsprocessen fokuserat på det valda ämnet. Denna studie har 

genomförts med en kvalitativ design och syftar till att studera transsexuellas upplevelse av 

vårdpersonalens bemötande. Enligt Henricson och Billhult (2012) passar en kvalitativ design 

bra när forskaren försöker skaffa sig en fullständig bild av personers levda erfarenheter. Urvalet 

överensstämmer väl med studiens syfte, då samtliga i nuläget genomför eller har genomfört en 

könskorrigerande behandling. Respondenterna utgjordes av personer i varierande åldrar, 

bosatta i olika delar av Sverige och som var jämt fördelade mellan könen.  Graneheim och 

Lundman (2003) menar att valet av deltagare med olika preferenser, exempelvis kön, ålder och 

livserfarenheter, bidrar till en bredare synvinkel på forskningsämnet och därmed stärks 

giltigheten. Det är av vikt för studiens giltighet att rätt datainsamlingsmetod används, beroende 

på studiens komplexitet och kvaliteten på insamlad data (Graneheim & Lundman, 2003). 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer, vilket är en lämplig metod när syftet är att beskriva 

människors livsvärld (Olsson & Sörensen, 2011). I föreliggande studie inleddes alla intervjuer 

med samma grundfrågor, medan ordningen på följdfrågorna varierade något beroende på vad 

respondenten valde att ta upp. För att öka tillförlitligheten i en intervjustudie bör forskaren ställa 

frågor inom samma ämne till alla respondenter, även om följdfrågorna kan ändras medan en 

intervju fortgår för att anpassas till det respondenten säger (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Författarnas förförståelse kunde i föreliggande studie ha både en positiv och negativ inverkan. 

Två av respondenterna tillhör en av författarnas bekantskapskrets, vilket gör att denna sedan 

tidigare är insatt i ämnet. Dock kunde denna bekantskap påverka vad respondenterna tog upp 

och valde att inte ta upp under intervjun, och därmed påverka resultatet av studien. Olsson och 

Sörensen (2011) menar att eventuella hot mot trovärdigheten hos den kvalitativa intervjun kan 

vara att intervjuaren omedvetet överför sina egna värderingar till respondenten. Respondenten 

kan då anpassa sina svar till vad denne tror att intervjuaren vill höra. I föreliggande studie kunde 

författarens förförståelse även påverka tolkningen av meningsenheterna under analysprocessen 

i och med att författaren eventuellt lade in sin egen tolkning i det som respondenterna uttryckte. 

Detta vägdes upp genom att den andra författaren kunde tolka meningsenheterna mer eller 

mindre onyanserat, då denna saknade sin kollegas förförståelse. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att det finns en risk i att gå in i mötet med inställningen att försöka bekräfta sin 
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förförståelse, men förförståelsen kan även ses som en källa till kunskap för att förstå den som 

möts. I denna studie förväntade sig författarna till en början att bemötandet gentemot 

transsexuella skulle vara övervägande negativt. Detta kan ses i det informativa mail som 

skickades ut till respondenterna i början av studien (se bilaga 1), där författarna motiverar 

studien genom att enbart fokusera på det icke-adekvata bemötandet. Efter att grundligt ha 

reflekterat kring förförståelsen rekonstruerades problemformuleringen och intervjuguiden (se 

bilaga 2) till att vara mer neutral och onyanserad. Detta utmynnade i ett resultat med relativ 

jämvikt mellan positiva och negativa erfarenheter av bemötandet.  

 

Tre av intervjuerna skedde över telefon av praktiska skäl, medan resterande tre utfördes genom 

direkta intervjuer. Datainsamlingen kan påverkas både positivt och negativt av respektive 

intervjuform. Bryman (2011) menar att telefonintervjuer kan medföra nackdelar i form av att 

intervjuaren inte kan se respondenten och därmed inte bedöma ansiktsuttryck som rör undran 

eller osäkerhet när en fråga ställs. Vid en direkt intervju kan intervjuaren reagera på sådana 

tecken och upprepa eller klargöra innebörden av frågan. Bryman (2011) menar att 

telefonintervjuer passar sämre för känsliga frågeställningar och anser att dessa typer av frågor 

bör ställas personligen. Samtidigt kan avståndet som telefonintervjun medför underlätta att 

svara på känsliga frågor när intervjuaren inte är fysiskt närvarande. Dessutom innebär en 

telefonintervju att både respondenten och intervjuaren slipper åsidosätta värdefull tid på resväg. 

I telefonintervjuer kan distansen innebära att både respondentens och intervjuarens personliga 

egenskaper inte framkommer, vilket minskar risken för påverkan (Bryman, 2011). 

 

I föreliggande studie syftade analysen till att få en färgrik och bred förståelse för 

respondenternas upplevelse. Data valdes därför att analyseras med en kvalitativ 

innehållsanalys, vilken enligt Danielsson (2012) används just för att beskriva eller tolka 

innehållet djupgående. Handledaren till föreliggande studie är legitimerad sjuksköterska och 

medicinsk doktorand och har allteftersom fått läsa igenom och diskutera studiens innehåll för 

att fastställa att analysen är grundad i data, vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar 

studiens trovärdighet. Data tolkades utifrån en latent analys, där författarna till föreliggande 

studie upplevde en risk med att själva lägga in en allt för stor tolkning i det som respondenterna 

sade. I hopp om att undanröja detta hot mot trovärdigheten genomfördes analysen stegvis och 

strukturerat, i enlighet med Graneheim och Lundman (2003). För att säkerställa att endast 

relevant data inkluderades lästes och jämfördes kontinuerligt kärnan i meningsenheterna med 

studiens syfte. Graneheim och Lundman (2003) menar att teman och subteman ej får inkludera 
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irrelevant data och relevant data får varken avsiktligt eller oavsiktligt exkluderas. När 

meningsenheterna i föreliggande studie, väl bildat subteman illustrerades deras kärna av citat 

från respondenterna, vilket styrker studiens giltighet och överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2003). Författarna anser att en styrka i föreliggande studie är dess rika beskrivning 

av metoden och den uttömmande redovisningen av resultatet, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2003) möjliggör överförbarheten.  

Resultatdiskussion 

I denna studie har ett tydligt behov av kunnig och professionell personal påvisats, vilket kan 

styrkas med en studie av Rounds et al. (2013) där artikelförfattarna nämner att personalen bör 

vara påläst om transsexualism inför mötet, för att patienten själv ska slippa undervisa dem. 

Respondenterna i föreliggande studie upplevde vid flertalet tillfällen personalen som okunnig 

och oerfaren när det gällde att bemöta transsexuella patienter. Enligt Snelgrove et al. (2012) 

råder ofta en osäkerhet hos personalen i att vårda transsexuella patienter, vilken antas bero på 

bristande kunskap om transsexualism och varifrån kunskapen kan inhämtas. Respondenterna i 

denna studie upplevde sig ofta som redan utsatta på grund av deras rådande situation, där 

okunnig personal ledde till ytterligare svårigheter och upplevd sårbarhet. Bristande kunskap hos 

vårdpersonal om vård för denna grupp tros till viss del orsaka den högre graden av ohälsa som 

förekommer inom den transsexuella gruppen (Hanssmann, Morrison & Russain, 2008). 

 

Enligt resultatet av föreliggande studie ville personalen ofta bemöta de transsexuella patienterna 

väl, men att deras okunskap utgjorde ett hinder för detta. Enligt Rounds et al. (2013) vill 

personalen i regel bemöta alla sina patienter med respekt, förståelse och acceptans, men kan 

ändå lyckas kränka transsexuella patienter på grund av att kunskap saknas om vilka behov de 

har. Lurie (2005) menar att okunskap utgör en barriär för god vård, genom att vårdgivare blir 

obekväma i mötet med transsexuella. Obekvämheten kan uttryckas i form av att personalen blir 

rädda för att ställa frågor och säga fel saker som kan uppfattas kränkande av den transsexuella 

patienten. I föreliggande studie upplevdes personalen avstå från att ta upp transsexualismen i 

ett relevant sammanhang på grund av obekvämhet. Obekvämheten och okunskapen kunde även 

leda till att personalen ställde irrelevanta och alltför privata frågor. Även om transsexualism är 

relativt ovanligt ger inte det personalen rätt att ställa nyfikna frågor, utan frågorna måste 

grundas i huruvida svaren kan bidra till adekvat vård (http://www.rfsl.se). Studiens resultat 

visar på att respondenterna dock upplevde bemötandet som bra när personalen var tillräckligt 

bekväm och kunnig för att våga ställa frågor vid osäkerhet, men att det skedde med medvetenhet 
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och respekt. Rounds et al. (2013) menar att ett adekvat bemötande innebär att vårdaren värnar 

om patientens integritet, och genom att ställa öppna och könsneutrala frågor minskar risken för 

att personalen uttrycker förhastade slutsatser och könsstereotypa åsikter.  

 

Utfallet av föreliggande studie uppvisade att personalen kunde tvivla på respondenternas 

upplevelse av sitt kön och att de ibland utgick ifrån könsstereotypa normer, vilket uppfattades 

som ifrågasättande och kränkande. Lurie (2005) menar att om personalen behandlar patienten 

efter sin subjektiva syn på vårdtagarens kön och detta inte korrelerar med patientens upplevda 

könsidentitet, kan det leda till ett dåligt möte och utebliven vård. I en studie av Bess och Stabb 

(2009) uppskattade transsexuella deltagarna när vårdgivaren var flexibel i sitt synsätt gällande 

kön och könsroller. Detta yttrade sig genom att vårdgivaren tedde sig bekväm i hur deltagarna 

uttryckte sin maskulinitet eller femininitet, exempelvis i hur en deltagare ville klä sig som 

kvinna trots att denne identifierade sig som man. Rounds et al. (2013) menar att när personalen 

gjorde antagande om patienten eller fällde könsstereotypa kommentarer kunde de transsexuella 

deltagarna känna sig tvungna att ge vaga och otillräckliga svar gällande deras könsidentitet, i 

rädsla för att möta negativa attityder från personalen. Transsexuella uppger att sökandet av vård 

redan är en stressfull situation, men att de dessutom ofta oroar sig för att vårdaren ska uppvisa 

negativa attityder gentemot dem (Rounds et al., 2013). Enligt resultatet från föreliggande studie 

var personalen stundtals negativt inställd och ohjälpsam och den nedlåtande attityden kunde 

uppfattas extra jobbig för en person i en redan utsatt och sårbar situation.  

 

Enligt resultatet i föreliggande studie förekom det ofta att personalen tedde sig oförstående 

gentemot respondenten och deras upplevelser av den könskorrigerande behandlingen. Enligt 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) kan personalen bidra till ökat vårdlidande hos patienten 

genom att inte lyssna till det som patienter säger eller att inte ta dennes upplevelse på allvar. 

Detta vårdlidande genererar kränkning och fråntagande av patientens värdighet. Rounds et al. 

(2013) menar att medvetenhet hos personalen är av vikt för att transsexuella ska kunna bemötas 

på ett bra sätt. Om personalen är medveten om att alla människor är olika och ställer frågor om 

patientens preferenser påverkas relationen dem emellan positivt. Enligt föreliggande studies 

resultat upplevdes bemötandet som bra när det byggde på respekt och medvetenhet. 

Respondenterna menade att detta bland annat visades genom att personalen avsiktligen ropade 

upp efternamnet i väntrummet, för att undvika att kalla någon vid fel tilltalsnamn under 

övergångsfasen. Huruvida personalen använde det namn som respondenterna föredrog var, i 

det personliga mötet, avgörande för hur personalens bemötande skulle uppfattas. Vårdgivare 
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bör i mötet med transsexuella använda det namn patienten föredrar, om detta inte är tydligt bör 

vårdgivaren enskilt diskutera det med patienten och därefter respektera dennes vilja (Peate, 

2008).   

 

Deltagarna i en studie av Bess och Stabb (2009) upplevde relationen till vårdgivaren som 

vårdande när personalen visade empati samt erbjöd stöd och vägledning. I och med detta erhöll 

deltagarna egenmakt och gavs möjlighet att fatta informerade beslut. I föreliggande studie 

kunde personalen inte alltid ge konkreta direktiv eller tillräcklig information, och flera av 

respondenterna upplevde att stödet enbart kom från närstående och inte från sjukvården. Detta 

resultat överensstämmer med utfallet i en studie av Khoosala, Grovera och Terry (2011) där en 

majoritet av de transsexuella patienterna uppgav att stödet de erhållit under den 

könskorrigerande processen, till största del, kommit från vänner och familj och inte från 

sjukvårdspersonal. I föreliggande studie upplevde flera av respondenterna att det bristande 

stödet ofta grundade sig i en, hos vårdpersonalen, oförståelse för respondenterna och deras 

upplevelser. Denna oförståelse tillsammans med okunskap ledde till att respondenterna 

stundtals behövde övertala och anpassa sig till personalen för att få tillgång till den 

könskorrigerande behandlingen. Detta i likhet med en studie av Goodrich (2012) där de 

transsexuella deltagarna beskrev hur de tvingades övertyga personalen om sin transsexualism 

för att få önskad vård.   

 

I en studie av Bess och Stabb (2009) upplevde deltagarna bristande stöd från personalen när de 

bemöttes ifrågasättande. Personalen uttryckte att en av deltagarna var för ung och antydde att 

denne inte var tillräckligt transsexuell. Liknande kan ses i resultatet i föreliggande studie där 

personalen kunde uttrycka en osäkerhet kring om transsexualismen var verklig och ifrågasatte 

stundtals om den drabbade verkligen själv kunde avgöra detta. Personalen kunde även 

ifrågasätta ett avvikande beteende och utseende, vilket ledde till att respondenterna behövde 

argumentera för sin rätt att vara annorlunda. Enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) vilar 

vårdvetenskapen på tanken att människan har rätt att bli bekräftad som den hon är och få 

erkännande för hur hon formar sitt liv.  

Slutsats 

Studiens resultat visar tydligt att vårdpersonalens bemötande på många sätt påverkar de 

transsexuella patienternas väg genom den könskorrigerande behandlingen, som för de allra 
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flesta transsexuella är helt livsavgörande. Bemötandet kan resultera i att dessa patienter känner 

sig bekräftade och förstådda av personalen, vilket möjliggör upprättandet av en förtroendefull 

relation dem emellan. Förstående personal som agerar medvetet utifrån de transsexuellas 

individuella behov kan erbjuda det stöd och den vägledning som dessa behöver. Däremot kan 

bemötandet, oavsett avsikt, även resultera i kränkning och en känsla av att bli ifrågasatt. 

Personal som agerar okunnigt och oförstående gentemot transsexuella patienter kan påverka 

deras möjlighet att få den vård de behöver. Oavsett om bemötandet upplevs som bra eller dåligt 

spelar det en avgörande roll för dessa patienters välmående och upplevelser av omvårdnaden. 

Det är därför av stor vikt att medvetandegöra transsexuella patienters upplevelser, för att på 

bästa sätt kunna försäkra ett gott bemötande.  

Klinisk relevans 

Resultatet av föreliggande studie kan bidra till ökad kunskap och förståelse hos både blivande 

och nuvarande vårdpersonal om transsexuellas upplevelse av vårdmötet, och därigenom bidra 

till ett bättre omhändertagande av dessa patienter. Både denna och tidigare studier visar att 

vårdpersonal i regel har en stark vilja att bemöta sina patienter väl, men att de stundtals saknar 

kunskap och förståelse kring transsexuella patienter och deras behov. I och med att denna studie 

utgår från patientens perspektiv kan den utgöra en värdefull källa till insikt om hur ett gott 

bemötande kan uppnås i praktiken.  

 

Transsexuella har mycket kontakt med vården i samband med sin könskorrigering och det är 

därför sannolikt att som vårdpersonal träffa på dessa patienter, trots att det är en 

minoritetsgrupp. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står skrivet att sjuksköterskan ska 

kunna erbjuda stöd och vägledning, informera och undervisa, samt kunna kommunicera på ett 

respektfullt sätt. Bemötandet är således en stor del av sjuksköterskans jobb och ett viktigt 

element i omvårdnaden. Det är därav av vikt att sjuksköterskan har kännedom om bemötandets 

roll, och av särskild vikt hur en redan sårbar och utsatt patientgrupp som transsexuella ska 

bemötas.  

Fortsatt forskning 

Vid kartläggning av tidigare forskning inför denna studie återfanns litet material angående 

transsexuella inom vården och i synnerhet deras upplevelse av vårdbemötandet. Något mer gick 

att finna om personalens upplevelse av vårdmötet med transsexuella samt forskning kring den 
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medicinska behandlingen, men författarna önskar fler studier om vårdmötet utifrån 

transsexuellas perspektiv. Bradford et al. (2013) hävdar att det råder brist på forskning kring 

transsexuellas erfarenheter inom vården, och att specifika riktlinjer behövs för att skydda 

transsexuellas hälsa och välbefinnande. Mer forskning inom detta område kan förbättra, inte 

bara den kulturella kompetensen hos vårdgivare, utan också stärka transsexuella som 

patientgrupp (Bradford et al., 2013).  

 

Författarna till föreliggande studie önskar att transsexuella patienter ska beröras mer av svensk 

forskning, vilken i princip är obefintlig.  Endast ett fåtal studier gick att finna, men ingen av 

dessa berör dock samma ämnesområde som denna studie. Inte heller utgår dessa studier från 

transsexuella exklusivt, utan berör hela HBT-gruppen. Det sågs generellt att lite forskning är 

gjord kring enbart transsexuella, då de ofta inkluderas i HBT-gruppen. Författarna till denna 

studie anser att forskning på HBT-personer som grupp oftast är irrelevant, då homo- och 

bisexuella jämfört med transsexuella personer i de flesta fall varken har samma vårdbehov eller 

preferenser. Snelgrove et al. (2012) menar på att transsexuella ofta ingår i HBT-gruppen, men 

skiljer sig från övriga i gruppen på flera sätt. Exempelvis behöver transsexuella individer 

medicinsk och kirurgisk vård i samband med sin könskorrigering, till skillnad från homo- och 

bisexuella individer som inte behöver specifik vård för sin sexuella läggning. Författarna anser 

att mer forskning kring enbart transsexuella behövs, och föreslår att denna till största del bör 

bestå av kvalitativa studier med fokus på intervjuer och berättelser då dessa speglar 

transsexuellas upplevelser, vilket är grundläggande om målet är en ökad förståelse.  
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Bilaga 1. Information inför intervju 

Nu har vi påbörjat vår studie om transsexuellas upplevelse av bemötande inom vården. Vi vill 

återigen tacka för att du vill ställa upp på intervju! Här bifogas lite information om studien och 

dess syfte. 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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Vilka är vi? 

Vi är två sjuksköterskestudenter från Röda Korsets Högskola som i vår femte termin skriver c-

uppsats. Vi har intresserat oss för det bemötande som transsexuella får från vårdpersonal.  

Vad är syftet med studien? 

Bristande kunskap om transsexualism hos vårdpersonal kan resultera i ett dåligt bemötande av 

dessa patienter. En redan utsatt patientgrupp kräver personal med god kunskap och god 

förståelse för deras situation. Syftet med vår studie är att belysa transsexuellas upplevelse av 

vårdpersonalens bemötande i det könskorrigerande skedet. 

Hur hanteras informationen? 

Under intervjun kommer vi endast ställa frågor som berör upplevelsen av bemötandet inom 

vården. Vi kommer spela in intervjun för att sedan transkribera den. Alla personliga uppgifter 

som framkommer under intervjun exkluderas och du förblir anonym under hela studien. Efter 

att studien blivit godkänd kommer inspelningen samt transkriberingen att raderas. Den färdiga 

studien kommer Röda Korsets Högskola lägga upp på en hemsida för examensarbeten 

(http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf). Vi planerar även att skicka ut arbetet till berörda 

enheter inom sjukvården för att förhoppningsvis kunna bidra till ökad kunskap och förbättring.  

 

Har du funderingar före eller efter intervjun så kan du kontakta oss. 

Kontaktuppgifter: 

Camilla Milton   Ingrid Ericsson 

Email: XXX    Email: XXX 

Tel: XXX    Tel: XXX 

  



35 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att belysa transsexuellas upplevelse av vårdpersonalens bemötande i 

det könskorrigerande skedet. 

 

Intervjufrågor 

 Generellt, hur tycker du att du har blivit bemött av vårdpersonal? 

 Kan du beskriva en situation där du upplevde ett dåligt bemötande från vårdpersonalen? 

 Kan du beskriva en situation där du upplevde ett gott bemötande från vårdpersonalen? 

 Är det något mer du vill tillägga?  

 

Följdfrågor 

 Kan du utveckla det mer? 

 Hur menar du då? 

 Hur upplevde du det? 

 På vilket sätt…? 

 

Stödord 

 Namn och pronomen 

 Informera/undervisa 

 Stöd och vägledning 

 


