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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Begreppet transperson är ett paraplybegrepp och inkluderar bland annat 

transsexuella och icke-binära personer. Transpersoner blir marginaliserade och utsatta för 

olika typer av diskriminering i det svenska samhället, inkluderat att bli behandlad nedsättande 

eller bemötta med okunskap. Syfte: Att beskriva transpersoners erfarenheter av bemötande 

inom den svenska hälso-och sjukvården. Metod: Detta är en kvalitativ, intervjubaserad studie 

där innehållsanalysen är inspirerad av Graneheim och Lundman. Sex semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes under en tvåmånadersperiod. Resultat: Resultatet visade tre teman: 

positiva upplevelser av mötet, negativa upplevelser av mötet och föreställningar om mötet, 

följt av åtta subteman, till exempel okunskap, bristande information och osäkerhet. Bristande 

kunskap var en central komponent till upplevelser av negativt möte, där faktorer som att vilja 

för mycket eller subtila tecken på att inte respektera patienten var bidragande faktorer. 

Diskussion: Fynden i resultatet har diskuterats och jämförts med tidigare forskning och visar 

stora likheter med studier utförda i exempelvis USA och Australien. Det är uppenbart att detta 

är ett strukturellt problem och behöver tas på allvar för att garantera en jämlik vård för denna 

patientgrupp. 

 

Nyckelord: Bemötande, Hälso-och sjukvård, könsidentitet, transpersoner 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: The term transgender is an umbrella term and includes, among other things, 

transsexual people and non-binary people. Transgender persons are being marginalized and 

exposed to different kinds of discrimination in the Swedish society, including being treated 

condescending or met with ignorance. Aim: To investigate transgender persons’ experiences 

of the encounter with Swedish health care and how they are treated by caregivers. Method: 

This is a qualitative, interview-based study where the content analyze is inspired by 

Graneheim and Lundman. Six semi-structured interviews were conducted under the period of 

two months. Result: The result showed three themes: positive experiences of the meeting, 

negative experiences of the meeting and expectations of the meeting, followed by eight sub-

themes, for example ignorance, lack of information and insecurity. A lack of knowledge was 

stated to be a major contributor that made the meeting uncomfortable, where factors as 

wanting to do too much or subtle hints about not respecting the patient were contributing. 

Discussion: The findings are discussed and compared to earlier research and shows a lot of 

similarities with studies conducted in countries such as the US and Australia. It is obvious that 

this is a structural issue and needs to be taken serious for the well-being of all the transgender 

people of the world. 

Keywords: Gender identity, health care, transgender, treatment 
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INLEDNING 

 

Denna studie handlar om transpersoners erfarenheter av bemötande inom hälso-och sjukvård. 

Transpersoner är en utsatt grupp och många har erfarenheter av stigmatisering, diskriminering 

och kränkningar, dock börjar de ta mer plats och synas i media för att få sina röster hörda. 

Under utbildningen på sjuksköterskeprogrammet har vård av många grupper studerats, såsom 

barn, kvinnor och äldre, men vård av HBTQ-personer har inte lyfts, och därmed inte 

transpersoner. Det är därför viktigt att uppmärksamma denna grupp, för att sjuksköterskor ska 

få mer kunskap men framförallt för att kunna ge transpersoner ett adekvat bemötande när vi 

möter dessa personer i sjukvården som sjuksköterskor.  
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BAKGRUND 

 

I dagens mångkulturella samhälle möter vårdpersonal människor med olika bakgrund till 

exempel gällande kultur, religion, etnicitet, klass och kön. Personal inom vården har därmed 

ett stort ansvar att kunna bemöta olika människor med olika individuella behov och 

förutsättningar (Ekstrand & Saarnio, 2010). Nedan beskrivs vidare vad detta möte innebär, 

paraplytermen transperson, hälsa och stigmatisering, tidigare forskning kring ämnet och andra 

viktiga begrepp för denna studie.  

 

Bärande begrepp 

Ordet transperson är, enligt Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 

queeras rättigheter (RFSL, u.å.) ett paraplybegrepp och kan innefatta exempelvis 

transsexuella, intersexuella, icke-binära och transvestiter. RFSL (u.å.) vill inte definiera 

begreppet transperson utan menar att det är ett antal grupper som ingår i termen, bland annat 

de som nämnts tidigare. Begreppet transperson uppkom för att vara en samlande term i 

sexualpolitiska frågor och för att inte exkludera någon som kunde identifiera sig med termen.  

 

Att vara transsexuell innebär att personens könsidentitet inte stämmer med det kön personen 

har blivit tilldelad vid födseln. Det är vanligt att en benämner sig med FtM (Female to Male) 

eller MtF (Male to Female) för att belysa vilket kön en blivit tilldelad vid födseln och vilket 

kön en identifierar sig med nu (RFSL, u.å). En intersexuell person identifierar sig som något 

mellan de två, i samhället, etablerade könen man och kvinna eller att ens kropp inte går att 

könsbestämma. Icke-binär eller non-gender innebär att personen inte vill eller kan definiera 

sig som något av de två könen, eller identifierar sig som något bortom de två könen. En kan 

känna sig som båda könen, som mellan dem eller som inget kön alls. Transvestit är en person 

som klär sig i kläder som stereotypt tillhör det motsatta könet, men inte har någon önskan om 

könskorrigerande operation eller könskonträra hormoner (RFSL, u.å.). För transexuella 

personer krävs en psykiatrisk diagnos för att kunna fullfölja en transition, en könskorrigering 

som kan innefatta könskorrigerande kirurgi och könskonträra hormoner, och den står 

beskriven i World Health Organzation (WHO) International Classification of diseases - 10 - 

Classification of Mental and Behavioural Disorders.  
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Diagnosen står under rubriken F64: Gender identity disorders. Definitionen är:  

A desire to live and be accepted as a member of the opposite sex, usually accompanied by a 

sense of discomfort with, or inappropriateness of, one's anatomic sex and a wish to have 

hormonal treatment and surgery to make one's body as congruent as possible with the 

preferred sex. 

 

Diagnostic guidelines: 

 

For this diagnosis to be made, the transsexual identity should have been present persistently 

for at least 2 years, and must not be a symptom of another mental disorder, such as 

schizophrenia, or associated with any intersex, genetic, or sex chromosome abnormality. 

(WHO, u.å.) 

 

Utredningen om transsexualism i Sverige tar vanligtvis ett år, och görs oftast av psykiatriker 

med stöd av socionom och psykolog. Andra involverade yrkesgrupper i senare skede kan vara 

endokrinolog och logoped. I utredningen för att en person ska kunna få diagnosen och således 

kunna byta juridiskt kön och/eller genomgå könskorrigerande kirurgi, måste hen göra en så 

kallad Real Life Experience, där en måste leva som den önskade könsrollen under en tid. Då 

ska även familj, kollegor, vänner och så vidare informeras (Socialstyrelsen, 2010).   

 

Det finns olika sätt att vara transperson och de som nämnts är exempel på vilka som kan 

tillhöra gruppen. Gemensamt för gruppen transpersoner är att de överskrider normer kring 

sexualitet och kön. Det är idag okänt hur många transpersoner som lever i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Könsidentiteten är en persons självidentifierade kön, och behöver inte överensstämma med 

det tilldelade födelsekönet eller med samhällets föreställning om traditionella 

könstillhörigheter (RFSL, u.å.). En person vars självidentifierade kön stämmer överens med 

ens könsuttryck och födelsekön kallas för cis-person, vilken då är motsatsen till transperson 

(Socialstyrelsen, 2015). Att köna en person innebär att tillskriva den ett visst kön som 

nödvändigtvis inte behöver stämma med den personens självupplevda könsidentitet, 

exempelvis genom att tilltala en person med ett könsspecifikt pronomen (RFSL, u.å.). Det 

psykiska lidandet eller den sämre förmågan att fungera i samhället som en följd av att 
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könsidentiteten inte stämmer med det registrerade könet kallas för könsdysfori, och är vanligt 

hos transsexuella personer (Socialstyrelsen, 2015). Exotifiering innebär att tillskriva personer 

stereotypiska (oftast positiva) egenskaper för exempelvis utseende eller beteende och varför 

detta gör personer mer spännande och intressanta, och Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) 

(u.å.) beskriver begreppet som exotisk beskaffenhet, med riktning mot böjelse för det exotiska.  

 

Genusforskare har länge problematiserat kön och genus med hjälp av queerteori. 

Grundtanken inom queerteori är att studera normaliteten i samhället och hur den skapas, 

omförhandlas och upprätthålls. Genom att vända blicken mot normaliteten vill man 

synliggöra det runt omkring oss och i oss som vi annars lätt tar för givet och därmed lätt kan 

börja betraktas som naturgivet (Ambjörnsson, 2006). Heteronormativitet är ett begrepp som 

beskriver de normer, institutioner, lagar och strukturer i samhället som upprätthåller 

heterosexualiteten och tvåkönsnormen (Enson, 2015). Här har också queerforskare 

problematiserat heterosexualiteten som norm (Ambjörnsson, 2006). Heterosexism handlar om 

föreställningen i samhället att alla är, eller borde vara, heterosexuella, och att övriga sexuella 

identiteter och läggningar är avvikande och normbrytande. Heterosexismen beskriver, ur ett 

makroperspektiv, det sociopolitiska klimatet som en följd av homofobi på en mikronivå i 

samhället (Morrison & Dinkel, 2012). 

 

Hälsa och stigma bland transpersoner 

Att vara transperson innebär ett stort socialt stigma, det vill säga, transpersoner blir i större 

utsträckning än andra utsatta för marginalisering, osynliggörande och kränkningar 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Bockting, Miner, Swinburne Romine, Hamilton & Coleman 

(2013) menar att stressen över fördomar och diskriminering relaterat till det sociala stigmat 

ökar risken för psykisk ohälsa hos transpersoner. Bockting et al. (2013) refererar till detta som 

minoritetsstress. Minoritetsstress kan handla om yttre stressfaktorer bestående av erfarenheter 

av att utsättas för kränkningar eller dåligt bemötande och av inre stressfaktorer som en rädsla 

för att bli behandlad könsstereotypiskt eller utsatt för diskriminering. Inre stressfaktorer kan 

också vara en känsla av att behöva dölja sin könsidentitet på grund av rädsla för utsatthet 

(Bockting et al., 2013). Detta kan leda till att inte alla transpersoner är öppna med sin 

identitet, och enligt Folkhälsomyndigheten (2015) har en hög andel transpersoner i Sverige 

blivit utsatta för dessa kränkningar och många känner sig rädda för att gå ut ensamma. Detta 
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begränsar vardagen, livskvaliteten och det sociala livet. Men begränsningarna beror i större 

utsträckning på samhällets strukturer och normer, där okunskap och rädsla för det främmande 

är en bidragande faktor. Folkhälsomyndigheten (2015) anger också att detta bidrar till att 

transpersoner undviker att söka vård och att de har lågt förtroende för instanser såsom hälso-

och sjukvård, polis och socialtjänst. En majoritet har upplevt dåligt bemötande i sjukvården. 

Psykisk ohälsa är överrepresenterat i denna grupp där självmordstankar, självmordsförsök, 

depression och ångest är vanligt förekommande (Clements-Nolle, Marx & Katz, 2006). 

Socialt stöd, självacceptans och en ökad social integration av minoriteter i samhället kan, 

enligt Bockting et al. (2013), bidra till en minskad risk för psykisk ohälsa i denna grupp. 

 

Mötet 

Nationalencyklopedin (NE), (u.å) definierar bemötande som uppträda mot, men bemötande är 

ett svårdefinierat begrepp som rymmer många dimensioner. Kommunikation är en viktig del i 

bemötandet och innefattar både verbal kommunikation såsom samtal samt icke-verbal 

kommunikation såsom kroppsspråk (Stier, 2009). Fortsättningsvis beskriver Stier (2009) 

också att ansiktet är den delen av den icke-verbala kommunikationen som är det viktigaste, 

och menar att blickar och leenden kan bekräfta en person utan att behöva använda ord, och 

likaså vice versa. Enligt Fossum (2013) har patienter i studier om bemötande tagit upp att de 

tycker det är viktigt med artighet, ögonkontakt och kroppsposition. Bemötande omfattar också 

människosyn, människovärde och respekt. Alltså är personalens värderingar viktiga för hur 

deras bemötande upplevs av patienter (Fossum, 2013). En studie visar att okunskap och 

resursbrist bidrar till en upplevelse av dåligt bemötande (Jacobsson, 2007). Således berör 

bemötande kommunikation, värderingar, kunskap men också yttre faktorer såsom arbetsmiljö, 

och det är också en subjektiv upplevelse. 

 

För att kunna bemöta transpersoner korrekt är det enligt Hancock (2015) viktigt att personalen 

har kulturell kompetens. Begreppet kulturell kompetens står för en förmåga att erbjuda 

tjänster inom kontexten kulturell tro, beteende och behov. Författaren beskriver att det finns 

fyra steg i den kulturella kompetensen: awareness, sensitivity, competency, and mastery, fritt 

översatt till medvetenhet, lyhördhet, kompetens och bemästring. Medvetenhet om en grupps 

historia, terminologi och behov är, enligt Hancock (2015), grundläggande för att kunna 

utveckla en lyhördhet för personens nuvarande behov. Vidare, med rätt kunskap samt lämplig 
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attityd kan vårdpersonal bemöta personer på ett kompetent sätt, vilket leder till ett 

bemästrande och således ett gott bemötande (Hancock, 2015). Alegría (2010) skriver att 

vårdpersonal ofta strävar efter en kulturellt kompetent vård, men att kunskapen om just 

transpersoner är liten. Vidare skriver Alegría (2010) att transpersoner ofta hamnar “under 

radar”, att transgenderism är abstrakt för många vilket gör att vårdpersonal ofta missar att 

identifiera det. Osäkerheten bland vårdpersonalen gör därför att förtroendet personal - patient 

är lågt. Hancock (2015) menar också att det faktum att transpersoner har en historia av 

heterosexistiska antaganden i vården och diskriminering i samhället, inte gör det oförståeligt 

att människor som tillhör denna grupp upplever rädsla för att bli utsatta, vilket kan göra att 

antalet som söker vård är i mindre utsträckning än bland cis-personer och heterosexuella 

personer. 

 

Transpersoners upplevelser av hälso-och sjukvård 

Mycket av den tidigare forskningen som har använts till denna studie behandlar hela gruppen 

HBTQ och inte endast transpersoner, vilket kan vara problematiskt då sexuell läggning och 

könsidentitet inte är samma sak. Den gemensamma nämnaren är dock att personer som tillhör 

gruppen HBTQ blir utsatt för stigmatisering kring traditionella könsroller. Eftersom det 

saknas tidigare svensk forskning om just transpersoners erfarenheter av hälso- och 

sjukvården, så är alla refererade studier utförda i andra länder än detta.  

 

Transpersoner har beskrivit i tidigare studier att de tycker att det är viktigt att vårdpersonalen 

har kunskap om trans men att de upplever ofta att det inte är så (Rounds, Mcgrath & Walsh, 

2013). Okunskap bland vårdpersonal kan påverka bemötandet av transpersoner negativt och 

Coleman & Due (2014) menar att mer utbildning är vägen till en jämlikare vård för 

transpersoner. Just på grund av okunskapen kring transrelaterad vård beskriver Roller, Sedlak 

& Burke Draucker (2015) att transpersoner känner sig kluvna till att söka vård 

överhuvudtaget. Alegría (2010) påpekar ytterligare en anledning varför transpersoner i mindre 

utsträcking än andra söker vård, vilket kan vara känslor såsom skam, rädsla för diskriminering 

eller genusbias, eller en oro att personer i ens närhet ska få reda på det. Alegría (2010) menar 

också att detta i sin tur kan försvåra för vårdpersonal att erbjuda adekvat psykosocial 

utredning. 
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Enligt Pitts, Couch, Cory, Mitchell & Mulcare (2009) vill transpersoner att vårdpersonal ska 

vara professionella för att erhålla ett bra bemötande. Professionalism tolkade de som när 

personalen hade en fördomsfri attityd och ett respekterande av patienternas könsidentitet samt 

användande av valt pronomen och tilltalsnamn. 

 

Både Rounds et al. (2013) och Pitts et al. (2009) beskriver att kunskapen kring sexuell hälsa 

för denna grupp var bristfällig. Detta kan leda till att att transpersoner undviker att prata om 

sexualitet med vårdpersonal eller att söka vård (Rounds et al., 2013). Att söka gynekologisk 

eller urologisk vård som inte stämmer med ens könsidentitet beskrivs som jobbigt och 

obekvämt. Att bli felkönad och att bli uppropad i väntrummet med fel namn beskrivs som ett 

stort problem. Vissa transpersoner pratar inte med vårdpersonal kring sin transidentitet och 

hälsa relaterat till det. En del känner sig obekväma med att avslöja sin transidentitet eller prata 

om den när de behandlas för andra hälsoproblem. Detta var på grund av rädsla för att bli utsatt 

för fördomar, stereotypisering och stigmatisering. Detta behövde inte bero på egna 

erfarenheter utan på grund av vad andra har berättat (Pitts et al., 2009). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Forskningen samt rapporter som har presenterats visar brist på kunskap om bemötande av 

transpersoner i hälso- och sjukvård, vilket i sin tur kan leda till en cis-normativ vård, där 

andra grupper i samhället exkluderas och utsätts för felaktig behandling eller diskriminering. 

Det kan handla om att använda fel namn eller pronomen, eller att bidra till stigmatiseringen 

genom exotifiering. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS:1982:763), § 2, stadgas att 

“vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet”, vilket inte kan efterlevas om forskning saknas kring en patientgrupp. Det saknas 

svensk empirisk forskning om mötet med transpersoner inom den svenska sjukvården, vilket 

behövs för att för att alla personer ska känna sig trygga i att besöka vården, utan rädsla för att 

bli dömda eller inte tagna på allvar, och även för att samhället ska kunna leva upp till sin egen 

lagstiftning. 
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SYFTE 

 

Syftet är att beskriva transpersoners erfarenheter av bemötande i och med mötet med 

sjukvården.   
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METOD 

 

I det här avsnittet beskrivs genomförd metod. Eftersom denna studie grundar sig i intervjuer 

så har en induktiv ansats antagits. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren samlar 

empirisk kunskap för att sedan dra generella slutsatser utefter det. En intervjustudie är också 

kvalitativ. Den kvalitativa designen har ett holistiskt ursprung, och detta innebär att studien 

avser spegla människors levda erfarenheter (Danielson, 2013). 

 

Informanterna 

Inklusionkriterierna för deltagande i studien var personer som identifierar sig som 

transpersoner och som har varit i kontakt med den svenska sjukvården samt var minst 18 år 

gamla. Inklusionskriterierna har också varit personer som gått att kontakta via antingen sin 

blogg eller personliga kontakter. Exklusionskriterier var personer som inte gått att kontakta 

via sin blogg och personer som skrivit att de inte är intresserade av att bli kontaktade. 

Exklusionskriterier har också varit personer som uppenbart mått mycket psykiskt dåligt. 

Tre av informanterna är personer som definierar sig som FtM, två informanter som MtF och 

en icke-binär. 

 

Datainsamling 

För att hitta informanter togs först kontakt med RFSL, RFSL Ungdom samt Transformering 

(vilket är en underorganisation till RFSL ungdom). Dessa organisationer hänvisade dock till 

varandra, eller hade inte möjlighet att förmedla kontakter. Sökningen av informanter gjordes 

istället på Google.se och innefattade bloggar av transpersoner, vilket inkluderade både 

transsexuella personer och icke-binära personer. Sökorden har varit blogg trans, blogg 

transperson, blogg transsexuell och blogg icke-binär. Kontakt togs via e-post, där nio 

förfrågningar skickats ut. Av dessa tretton så svarade tre att de ville delta i studien. En av 

informanterna tog själv kontakt med oss efter att ha hört om studien av en vän som blivit 

kontaktad. Vidare användes även författarnas egna bekantskapskretsar. I den primära 

informationen till informanterna fick de ta del av syftet med studien och en förfrågan om att 

delta. Vid bekräftat deltagande bestämdes sedan tid och plats för intervjun, vilka skedde under 

november och december månad. Informanterna själva fick bestämma lämplig intervjuplats. 

Dessa platser har sedan varit antingen i privata bostäder eller caféer som ansetts lugna för att 
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kunna utföra en intervju. Informanterna har varit två stycken MtF, tre stycken FtM samt en 

icke-binär person. Av dessa sex personer har två varit i vården enbart i Stockholm, medan 

resten varit i kontakt med vården i olika delar av Sverige. Åldrarna är mellan 23 år och 48 år.   

 

Valet av metod föll på intervjuer, därför att en semistrukturerad intervju med öppna frågor är 

lämplig för denna typ av studie därför att det ger informanten själv mycket plats och det finns 

utrymme för vidareutveckling av tankar (Danielson, 2012). I förberedelsefasen inför 

intervjuerna är det viktigt att ha kunskap om området, för att kunna utveckla frågor som är 

relevanta. Det är alltså viktigt att ha svarat på egna frågor såsom vad en vill ha svar på, hur en 

ska få svaren samt varför studien utförs (Danielson, 2012). Detta gjordes genom noga 

inläsning av material såsom vetenskapliga artiklar om bemötande samt information om ämnet 

från webbsidor som RFSL, Socialstyrelsen och Rättsliga Rådet. Det är även viktigt att 

forskare reflekterar över samt diskuterar sin förförståelse, för att öka sin medvetenhet om vad 

den indirekt har för påverkan på studien (Henricson & Billhult, 2012), vilket gjordes innan 

dessa intervjuer genomfördes. Detta för att undvika omedveten forskningsbias. 

Fortsättningsvis i förberedelsefasen gjordes en disposition av intervjun, för att leda in 

intervjun på “rätt” spår. En öppen fråga inledde således intervjun: vad har du för erfarenheter 

av bemötande inom hälso- och sjukvården? för att sedan låta intervjun fortlöpa narrativt. Vid 

tillfällen då intervjupersonen kom in på, för syftet, “fel” spår, styrdes samtalet tillbaka genom 

att ställa frågor som var aktuella för uppsatsen. Intervjuerna avslutades alltid med frågan: är 

det något mer du vill berätta om?  I förberedelsefasen gjordes också en etikredovisning enligt 

Röda Korsets Högskolas riktlinjer (Röda Korsets Högskola, u.å.). 

 

Dataanalys 

Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Danielson (2012) rekommenderar att 

transkribera ordagrant för att kunna se alla nyanser, exempelvis pauser och tillfällen då 

forskaren använder stödord för att få deltagaren att fortsätta berätta, vilket också har 

efterföljts. De två första intervjuerna hölls med kort mellanrum, och därefter hölls ett 

medvetet uppehåll för att sedan utföra de fyra senare. Detta gjordes för möjligheten att 

transkribera de två första och läsa igenom dem ordentligt. Genom en medveten paus gavs 

tillfälle att verifiera tillvägagångssättet inför fortsatta intervjuer, samt en möjlighet att rikta 

frågorna mot det som är det essentiella för syftet.  
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I analysarbetet av intervjuerna gjordes en innehållsanalys med inspiration av Graneheim & 

Lundman (2014), se tabell 1 nedan. Centrala delar och citat i intervjuerna som besvarar syftet 

har plockats ut och benämnts som meningsbärande enheter, vilket är ett antal ord med ett 

gemensamt budskap. Vidare har de meningsbärande enheterna kondenserats - förkortats - och 

bildat kondenserade meningsenheter. Kondenserade meningsenheter med liknande innehåll 

har sedan genomgått en abstraktion och kodats med ett eller flera ord, för att kunna urskilja 

teman. Liknande koder kan grupperas ihop och utgöra underlaget för tematiseringen. Under 

de olika temana har sedan ett antal subteman kunnat urskiljas. Graneheim & Lundman (2014) 

betonar att inga data får kunna passa in i mer än ett tema eller falla mellan två teman. I den 

första delen av innehållsanalysen är det manifesta innehållet i fokus, medan i det senare är det 

latenta. Med det manifesta innehållet menas att ange vad som står i texten, och med det 

latenta menas en djupare analys och en tolkning av vad som sägs mellan raderna (Danielson, 

2013). Med det latenta innehållet kan således en djupare innebörd av texten analyseras. 

Innehållsanalysen har genomförts dels enskilt, dels genom samarbete. Vid svårigheter med 

kodningen har arbetet genomförst gemensamt. Nedan visas ett exempel ur innehållsanalysen. 

 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subtema Tema 

Jag tror inte att jag skulle bli 

dåligt bemött, jag tänker bara 

att det skulle bli missförstånd. 

Och det vill jag inte utsätta mig 

för så då väljer jag gärna bort 

det 

Jag väljer bort 

situationer där jag 

tror att 

missförstånd 

skulle kunna 

uppstå 

Okunskap Föreställningar om mötet 

Här har jag blivit helt förstådd, 

inga konstigheter. Eh, och också 

på vårdcentraler när jag har 

gått dit i andra ärenden så har 

jag haft skyddat personnummer 

och då har de ändå varit väldigt 

såhär förstående och liksom 

följt praxis väldigt noggrant och 

när jag har sagt hur det ligger 

till har det inte varit några 

konstigheter 

Jag upplever att 

jag har blivit 

förstådd och 

personalen har 

varit noggranna 

och det var inga 

konstigheter 

Bekräftelse Positiva erfarenheter av 

mötet 

Alltså läkare är väldigt duktiga 

på att ställa frågor, och 

förvänta sig ett svar och sen inte 

förklara varför de frågar 

Frågar många 

frågor utan att 

förklara varför 

Bristande information Negativa upplevelser av 

mötet 

 

 

 



12 

Etiska aspekter 

 

I och med användandet av verkliga personer och deras personliga erfarenheter och 

upplevelser i form av att vara transperson i den svenska vården, finns det vissa etiska 

överväganden att ha i åtanke. Initialt i planeringsfasen för intervjuerna skrevs en 

etikredovisning enligt riktlinjerna från Röda Korsets Högskola, där godkännande erhölls. Däri 

beskrevs hur intervjuerna ska genomföras, vad som ska göras med materialet och vem som 

har tillgång till materialet. 

 

Vidare är det viktig att inom etikdiskussionen för intervjustudier att reflektera över 

konfidentialiteten, vilken kan beskrivas som informanternas rättighet att behålla sin 

anonymitet och få sin integritet bevarad. Det kan handla om att koda namn och städer i 

resultatet för att det inte ska vara möjligt att spåra texten till en individ (Kjellström, 2012). I 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) gavs 

informanterna information om syftet med studien, metoden och andra relevanta aspekter 

rörande studien. Kjellström (2012) menar att information om frivillighet, att närsomhelst 

kunna avbryta sitt deltagande, vilja ta bort material från det ofärdiga arbetet och information 

om att rådatan kommer raderas efter avslutad uppsats är viktig, vilket garanterades 

informanterna både muntligt och skriftligt innan intervjun hölls. Informanterna blev också 

meddelade att de kommer få tillgång till den färdiga produkten. De erhöll skriftlig information 

en tid innan intervjun och muntligt vid första mötet. Även information om redlighet i 

hanteringen av materialet har getts, vilket innebär att uppsatsförfattarna garanterar att 

presentera data objektivt oavsett om det stödjer studiens egen hypotes eller inte. Även här 

inspirerat av Kjellström (2012). 
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RESULTAT 

 

Resultatet presenterar informanternas upplevelser och erfarenheter i mötet med den svenska 

hälso- och sjukvården. All form av sjukvård kan ingå, men fokus ligger på sjukvården som 

erhållits utanför den specialiserade transvården. Ett antal citat har använts, vilka är autentiska 

med vad informanterna har sagt. Dessa citat har numrerats, där I 1 står för informant 1, I 2 står 

för informant 2 och så vidare. Resultatet utgörs av tre teman och åtta subteman, som är 

presenterade i tabell 2 nedan. De tre temana är föreställningar om mötet, positiva upplevelser 

av mötet och negativa upplevelser av mötet. Inom dessa teman har åtta subteman kunnat 

urskiljas, vilka är rädsla för missförstånd, känsla av att inte hitta rätt/få hjälp, osäkerhet, 

okunskap, bristande information, att bli felkönad, bekräftelse och stöd.  

 

Tabell 2: Teman och subteman. 

Tema Föreställningar om mötet Negativa upplevelser av 

mötet 

Positiva upplevelser av 

mötet 

Subtema Rädsla för missförstånd Osäkerhet Bekräftelse 

Subtema Känsla av att inte hitta rätt/få 

hjälp 

Okunskap Stöd 

Subtema  Bristande information  

Subtema  Att bli felkönad  

 

Föreställningar om mötet  

En stor del av det som genomsyrar resultatet är en rädsla eller oro inför att söka sjukvård, 

särskilt i situationer där en inte varit förut, eller när det är någon personal som informanterna 

inte har träffat förut. Föreställningar kan inte antas vara av ett visst slag och detta avsnitt 

behandlar föreställningar om mötet, vad de kan tros bero på och hur informanterna upplever 

det.  

 

Rädsla för missförstånd 

Många har tagit upp föreställningar om att personalen ska reagera negativt, och om 

problematiken i att behöva “komma ut” än en gång för en ny läkare eller sjuksköterska. 
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Denna rädsla har visats bero på dels tidigare erfarenheter av missförstånd eller dåligt 

bemötande och dels av vad de har hört från andra transpersoner. 

Jag tror inte att jag skulle bli dåligt bemött, jag tänker bara att det skulle bli 

missförstånd. Och det vill jag inte utsätta mig för så då väljer jag gärna bort det. 

(I 3) 

 

I citatet ovan beskriver informanten snarare en rädsla för missförstånd som skulle kunna leda 

till en negativ upplevelse snarare än en erfarenhet av att ha blivit dåligt bemött, och hen menar 

att det finns strategier för att undvika att utsätta sig. Det kan exempelvis vara att gå till en 

privatklinik där en känner vårdpersonalen, eller i andra fall, att undvika att gå till vården över 

huvud taget. En informant beskriver hur hens vänner sökt sig till vården av olika anledningar, 

och bland annat fått kommentarer om att det finns bakomliggande orsaker som anses beskylla 

personens transidentitet, som till exempel att personen inte är transperson, utan bara känner så 

på grund av en våldtäkt i tonåren.    

Man kan få ganska kraftiga negativa reaktioner, och att få det av någon som du har 

sökt hjälp hos, är ju, alltså det kan ju vara förödande [...] För även om man känner 

sig stark innan man går dit, så är de flesta ganska manglade när de kommer ut igen 

[...] så det gör ju att en annan är lite livrädd för att söka sig. (I 6) 

 

Ytterligare en anledning till negativa föreställningar om mötet kan också grunda sig i en 

känsla av att vilja bli bemött för den en är, inte för vad en har gjort. Detta är ett exempel på 

exotifiering som transpersoner möter. Informanten, liksom andra informanter som uttryckt 

liknande, känner att: 

Men det blir alltid såhär att oavsett om det är sjukvårdspersonal eller privatpersoner 

så blir det ofta att man gör ett så stort avtryck hos folk bara för att man gjort den resa 

man gjort på något vis, inte för att man är fin som person, utan såhär: “åh du är så 

modig och du är så stark”. Ah, fast det vore ju kul om man gjorde avtryck för att jag 

är jag och inte för min könsidentitet. (I 5) 

 

Känsla av att inte få hjälp/hitta rätt 

Vad som menas med detta tema är svårigheten att komma i kontakt med rätt instans inom 

sjukvården, och en informant har inte börjat den formella utredningen för transsexualism än, 

men har fått tid för första mötet. Utan att vara i kontakt med den svenska vården så har 

informanten köpt hormoner via internet och således påbörjat sin transition själv, med mycket 

hjälp och stöd utifrån personliga kontakter. Hen menar att det har varit svårt att komma i 

kontakt med rätt vård och upplever sig ha blivit omkringskickad mellan olika landsting, utan 

att få hjälp. 
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Tänk om dom hindrar mig istället, och sitter och försvårar i stället. Så nu är jag mera 

rädd att gå dit för att de ska hindra mig. I början så ville jag ha råd och hjälp och 

kanske mer att dom skulle säga att det här är bara något dumt, men nu är det helt 

tvärtom, nu vet jag. (I 1) 

 

Också andra som varit i kontakt med vården har upplevt att det är svårt att navigera rätt. De 

menar att de känner en känsla av tidsslöseri, vilket kan vara förödande för en person som mår 

psykiskt dåligt. Vidare så menar några av informanterna att de vet, genom vänner, att vården 

inte är transkompetent och väljer medvetet att inte besöka den. De menar att de hellre 

bekostar sin egen vård där de vet att de blir rätt bemötta från början. 

Jag vet att vården här där jag bor är riktigt riktigt dålig när det kommer till 

transerfarenhet, eh så jag väljer ju att inte gå via den när jag söker vård utan jag 

väljer ju att bekosta min vård själv, vilken är en förmån som jag har men som många 

av mina transsyskon inte har. (I 6) 

 

Detta upplevs problematiskt, och som informanten säger, så har inte alla transpersoner 

möjlighet att bekosta sin egen vård. Det krävs dessutom ett eget vårdintyg, vilket är en 

process som kan upplevas långt borta när en mår psykiskt dåligt. Valet för många, enligt 

informanten, står alltså mellan att bekosta sin egen vård, eller riskera att bli dåligt bemötta av 

sjukvårdspersonal utan transkompetens.  

 

Positiva upplevelser av mötet 

Vid öppningsfrågan skulle du kunna berätta lite om dina upplevelser från vården? så har flera 

av informanterna haft bra erfarenheter. De poängterar dock att detta främst varit i transvård 

eller annan specialiserad vård med personal som är vana att träffa transpersoner och har 

kunskap om det. I mötet med öppen- och slutenvården som inte är specialiserad på transfrågor 

har flera också upplevelser av ett gott bemötande, men tycker att det ofta saknas kunskap. 

Temat handlar om vad informanterna har upplevt när det kommer till det positiva mötet.   

 

Bekräftelse 

Flera av informanterna berättar de fått bra bemötande. De belyser att det första mötet är 

viktigt och att det är det som avgör om en kan lita på vårdpersonalen och känna förtroende för 

denne. En informant beskriver sitt första möte: 

Gick till husläkare i min hemby, helt förvånad, han sa: åh kul! Äntligen något annat 

än förkylda gamla tanter som kommer! (I 1) 
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Detta är något som informanten tycker faller under bra bemötande, och fyller ut med att 

förklara att hen upplevde det som positivt, roligt och menar att hen inte kunde fått ett bättre 

första möte. Informanten uttrycker att detta visade att husläkaren var öppen, nyfiken och 

accepterande, vilket ledde till att informanten kände sig bekräftad och sedd av 

vårdpersonalen. En informant säger: 

Jag upplever inte att jag blivit illa bemött utifrån min transidentitet alls särskilt 

mycket. (I 2) 

 

Ytterligare en informant om mötet med vården och svar på frågan om hen har fått ett bra 

bemötande: 

Ja, det har jag. Det har aldrig varit några konstigheter faktiskt. Det har gått väldigt 

bra. (I 4) 

 

Ett annat exempel på det goda mötet handlar om något de själva refererar till som icke-

bemötande. Flera av informanterna berättar om att de har förväntat sig en viss reaktion när de 

har berättat för sjukvårdspersonal om sin transidentitet, att personalen skulle bli chockad, illa 

till mods eller utåtagerande, men att den reaktionen i vissa fall har uteblivit och de har blivit 

behandlade som vilken annan patient som helst, vilket informanterna beskriver som positivt. 

De beskriver att deras transidentitet inte fick personalen att byta fokus från det de har sökt 

vård för. 

Och då fick jag säga till innan såhär... bara så ni vet så typ såhär: bli inte chockade 

nu... såhär nu när ni är där... för att jag är transsexuell liksom så. Och de bara såhär: 

Okej. Inga sådana...“jaha!” eller “Jaha, men vad bra att du sa till” Utan bara: 

“Okej”. [...] jag hade typ inte behövt säga till uppfattade jag det som på deras 

tonläge. (I 4) 

 

Ett bra bemötande innefattar också, enligt flera av informanterna, att vårdpersonal är öppna 

och förklarar varför de ställer vissa frågor. Flera beskriver att det är svårt att personligen veta 

när ens bakgrund är medicinskt relevant och inte, särskilt vid tillfällen då de söker vård som 

inte är relaterad till transidentiteten. En informant uttrycker det som att det är bäst att lägga 

korten på bordet och vara öppen från början, och poängterar att det är just det bemötandet som 

är beskrivet ovan som är önskvärt. Hen menar att även om det står i journalen så kan det stå 

långt bak, eller i ett annat journalsystem. Detta särskilt då vårdbesöken har skett i olika 

landsting. Flera informanter menar samma sak, och säger att de hellre förekommer 

vårdpersonalen och berättar sin historia en gång för mycket, trots att det kanske inte är 

relevant just då. Detta kan upplevas som problematiskt, just eftersom rädslan för vad en 
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kommer möta. Två av informanterna pratar om att en persons bakgrund är en del av personen, 

och upplever inte att det förändrar synen på dem i vården. 

 

Stöd 

Informanterna berättar om att de har upplevt ett gott möte när vårdpersonalen har varit ett stöd 

för dem och visade förståelse. De beskriver att det ofta är personal som de har träffat 

återkommande och under längre tid som de har känt ett sådant stöd från, och de personerna 

har gett det lilla extra i sitt arbete. En informant beskriver såhär: 

Värt att nämna är ju att alltså min plastikkirurg, som gjort inte den här operationen 

[brösten, intervjuarnas anm.] men alla andra, alltså han, helt otrolig! Jag har fått hans 

mail och hans mobiltelefonnummer, hans privata nummer, så att när jag har varit 

hemma och tyckt att det varit infekterat, så har jag kunnat ringa honom och ah så får 

jag beskriva hur det ser ut, och sen säger han: “men det är nog lugnt”. (I 4) 

 

Flera informanter beskriver vikten av kontinuitet, för att det skapar ett förtroende vilket leder 

till ett bättre bemötande. De pratar om att slippa svara på kallprat och frågor som: när insåg 

du att du var transsexuell?, eller hur går det med utredningen? En informant betonar vikten 

av att vårdpersonalen fokuserar på vad det aktuella vårdbesöket handlar om, och att förklara 

varför eventuella frågor om transrelaterade läkemedel/operationer kan vara medicinskt 

relevant, vilket informanten själv upplevt. 

 

Negativa upplevelser av mötet 

Upplevelserna av dåligt möte präglas mycket av okunskap, osäkerhet och bristande 

information. Okunskap kan vara källan till osäkerhet och bristande information, men 

informanterna menar att det inte alltid är okunskap som ligger bakom, och därför står dessa 

tre subteman för sig själva. De flesta informanterna säger sig inte ha blivit utsatta för direkt 

diskriminering eller medveten otrevlighet, utan det har ofta handlat om att kunskapsbrist och 

missförstånd gör att själva mötet upplevs på ett negativt sätt. Detta tema handlar om vad som 

gör ett möte negativt och vilka följder det kan få. 

 

Okunskap  

Okunskap och missförstånd går dock in i varandra, då missförstånden ofta grundar sig i 

okunskapen, och därför har dessa två begrepp fått utgöra ett subtema tillsammans. 
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De flesta av informanterna har tydligt klargjort att det saknas kunskap om transpersoner i 

vården (som inte är transvården). En del upplever det som att de själva behöver undervisa 

vårdpersonalen i hur deras kroppar fungerar, vad för ingrepp de tidigare har gjort eller vilka 

eventuella biverkningar det finns på att ta könskonträra hormoner. En informant beskriver det 

som att behöva vara alla transpersoners talesperson, i tillfällen då vårdpersonal ställer frågor. 

Man får alltid förklara, man tycker att en läkare ska veta vad en mastektomi är men 

det är inte ens alla som vet det. Och så får man förklara såhär... ja men det var så 

länge jag gjorde det och det funkade här... men det tar såhär lång tid... Ja... Men så är 

det ju… Man får ju undervisa alla egentligen... Och så blir man talesperson för alla 

transpersoner. (I 5) 

 

En informant berättar om sin depression, och om hur hen gick till vårdcentralen för att 

förlänga sin sjukskrivning. Hen berättar att hen möter en semestervikarie, som dels felkönar 

och dels skriver fel i både dokument och journal, och skriver: sjuk på grund av sin sexualitet. 

Informanten beskriver det som att:   

[...] jag tror han [läkaren, intervjuarnas anm.] bara satt och förstod ingenting. Han 

förstod att jag mådde dåligt och det var ju det som var det viktiga. (I 3) 

 

Informanten beskriver detta som oerhört jobbigt, trots att budskapet om psykisk ohälsa 

framkom, men poängterar att det är inget fel på sexualiteten, eftersom könsidentiteten inte har 

något att göra alls med den sexuella läggningen. Informanten försvarar okunskap i vissa 

situationer, därför att alla inte kan veta allt om allt. I den beskrivna situationen upplevs det 

dock mer handla om ignorans, vilket informanten upplevde som frustrerande. 

En annan informant beskriver sitt första möte med vårdcentralen också som frustrerande, och 

med en känsla av att inte bli trodd. 

Jag sökte vård på vårdcentralen och då var det en läkare där [...] han försökte få mig 

att tänka att de inte behövde vara transsexualism, och vid det laget hade jag kommit 

ganska långt, när man väl söker till vården då [...] är man ganska säker på att man 

vill göra något mer av det. [...]. Det upplevde jag som frustrerande. (I 2) 

 

Alla informanter tar upp att det sker missförstånd i vården när det kommer till personnumret, 

vilket de upplever som jobbigt. Flera av informanterna tar upp problematiken med relativt 

könsneutrala namn och ett kvinnligt/manligt personnummer, och pratar särskilt om situationer 

där det handlar om att bli uppropad i väntrum eller liknande. Även problematiken med att 

personnumret är könsbestämt gör det krångligt, och en informant som identifierar sig som 

icke-binär beskriver: 
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Som icke-binär… Alltså i samhället så finns vi ju liksom inte överhuvudtaget i 

dagsläget, vilket gör det också lite svårt och problematiskt liksom. (I 6) 

 

Informanterna menar att genom att läsa ett kvinnligt/manligt personnummer, och ett 

könsneutralt namn, är det lätt för sjukvårdspersonalen att skapa sig en förutfattad mening om 

personen de ska möta, vilket kan leda till ett obekvämt första möte för båda inblandade parter. 

Informanterna talar också dels om rädsla för att behöva förklara sig och dels rädsla för att bli 

ifrågasatt. En informant beskriver en situation på en akutmottagning, och säger: 

“Va, sa du rätt siffra där nu? Det här kan ju inte stämma [...]”. Det var en sköterska 

som jag pratade med [...] men då fick jag förklara, då blev hon lite generad. (I 2) 

 

En annan informant beskriver ett möte med en distriktsköterska i en situation där personen 

skulle få en testosteroninjektion, och hur, likt i citatet ovan, sjuksköterskan har försökt 

småprata men det slutat i en obekväm situation: 

Jag skulle få min injektion, testosteroninjektion. Och så hon ville småprata lite så: 

“Hur länge har du haft det?” [...] Jag bara: “ Vad menar du?” “Nej, men det här när 

man inte har en egen testosteronproduktion”. Hon trodde alltså att jag inte hade en 

naturlig produktion. Och då var jag tvungen att säga såhär: “nej men, alltså, jag är 

transsexuell”. Och hon bara: “Aha förlåt, förlåt!”. (I 4) 

 

Gemensamt för de två citaten ovan, är att vårdpersonalen själva har skapat situationen, genom 

att tycka att det är pinsamt och således bidra, om än omedvetet, till stigmatiseringen av 

transpersoner i vården. 

 

Andra missförstånd som informanterna tagit upp och som kan leda till obekväma situationer 

är transmän som behöver gynekologisk vård. Tre av informanterna, vilka är FtM, beskriver: 

Inför min hysterektomi så var jag tvungen att göra en gynundersökning då såklart. 

[...] Men det som var lite jobbigt var att inför den undersökningen så var jag tvungen 

att gå till en kvinnoklinik för att göra den, och jag var den enda killen i väntrummet. 

Och alla sneglade ju på mig, undrade vafan gör han här. Och sen när de ropade upp 

mig så blev folk ännu mer förvånade och det tyckte jag var väldigt obekvämt. (I 4) 

 

Den rädslan har ju funnits också, inte nu längre men förut. Som att behöva gå till 

Kvinnokliniken. Ah men liksom ska jag behöva ringa och liksom såhär “hej, jag heter 

[namn] och jag behöver gå till en gynekolog”. (I 5) 

 

“Här är en man som vill ha en tid till kvinnokliniken”. Det funkar inte. Och såhär, om 

då sköterskan som ropar upp mig inte har kollat ordentligt vem jag är och de ska ropa 

upp, mitt namn är ändå relativt könsneutralt så att det skulle kunna vara så att hon, 
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den sköterskan, förväntar sig en kvinna. Och så är det jag och så blir det awkward 

moment. (I 3) 

 

Förutom obekväma situationer kan också könsstereotypa antaganden om en person uppstå. 

Det kan handla om att tillskriva en person egenskaper som traditionellt tillhör det ena könet, 

men som inte överensstämmer med personens egen uppfattning. 

Jag vill ju gärna ringa innan [...] Man vill ju orka göra det i förväg för att jag vet att 

när jag har bokat min tid så kommer mitt personnummer säga någonting om mig som 

jag inte vill [...] det kommer sätta mig i en position som jag inte vill sitta i. (I 6) 

 

Osäkerhet 

Osäkerhet i detta avsnitt handlar om vårdpersonals osäkerhet i mötet med patienten, och hur 

beteenden som kan tros vara “rätt” beteende istället blir fel. Det innefattar både vårdpersonal 

som, i kroppsspråket, signalerar att de känner sig osäkra, samt de som på ett överdrivet sätt 

gärna vill visa hur öppna och accepterande de är, när de i själva verket exotifierar personen. 

Två av informanterna beskriver det som att vårdpersonal ofta gör omedvetna felsteg som 

resulterar i en obekväm stämning. Det kan handla om att av misstag felköna en person, eller 

att känna sig rädd för att kränka någon. En informant beskriver det som att det inte handlar 

om vad vårdpersonal säger, utan mer om hur de säger det och hur de agerar. Kroppsspråket 

spelar stor roll, och att vårdpersonal som visar osäkerhet smittar av den på patienten. En 

informant beskriver det inte som något övervägande negativt, men att det syns på 

vårdpersonalen att det är något främmande och annorlunda, och hen beskriver det såhär:         

Och sen har det väl varit, eh man kan uppleva att en del är osäkra, men folk är ganska 

försiktiga, upplever jag det som, så jag har aldrig upplevt att någon varit såhär 

märkbart otrevlig. (I 2) 

 

Informanten antyder att det ligger i svensk kultur att vara öppen och accepterande, och att 

människor gärna säger sig vara just det. Hen fortsätter och menar också att det ligger i 

kulturen att inte vilja trampa på någons tår, eller ses som konservativ och “grå”. Flera av 

informanterna beskriver att de förstår att de flesta vill väl, men att viljan att vara accepterande 

ibland går över gränsen för vad som är socialt accepterat. Det kan exempelvis innebära en 

vilja att visa sig accepterande genom att prata om eller ställa generella och/eller intima frågor 

relaterade till en persons transidentitet, trots att det inte har någon relevans för tillfället. Detta 

kan, enligt informanter, upplevas som jobbigt och kränkande. En informant beskriver såhär: 
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Ja, jag tror att det är det som många, alltså sjukvårdspersonalen, behöver tänka på, 

är att transpersoner är en utsatt grupp. Att såhär den här hinken som fylls på med skit, 

den är redan ganska nära bristningsgränsen. (I 3) 

 

Med detta menar informanten inte nödvändigtvis att det behöver vara rent negativt men att det 

kan upplevas som jobbigt att hela tiden behöva svara på frågor som varken rör personen i sig 

eller sjukvårdsbesöket. Informanten fortsätter och säger: 

Då i början eh... för att de vill ha en bild. Och bilda sin förståelse och då... Jag orkar 

inte säga en gång till. Att det här är någonting som är psykiskt påfrestande att prata 

om. (I 3) 

 

Ytterligare en informant menar att det som sägs inte behöver vara negativt, men att det 

upplevs som integritetskränkande. Också här handlar det om en överdriven vilja att visa sig 

öppen samt att exotifiera transpersoner. Hen berättar om en situation med hemsjukvården 

efter en stor och omfattande operation: 

En tjej tog bort förbandet och så utbriste hon: “Oj!, men gud vad har du gjort för 

någonting!?” Och så liksom förklarar man och hon bara: “Oj vad häftigt!” och så 

började hon ställa jätteintima frågor och det kändes otroligt olustigt. Jag tror inte att 

hon hade gjort det om det liksom var en brännskadepatient till exempel. Men det blir 

ofta på något vis att när man har den här könsidentiteten så tar folk sig friheter att 

fråga vad som helst. (I 5) 

 

Bristande information 

Bristande information kan vara en följd av okunskap, men i många av informanternas fall, har 

de upplevt i efterhand att all information inte gavs eller att den var felaktig, av orsaker som 

inte är relaterade till okunskap. Detta har informanterna upplevt som ett problem. De 

beskriver dels att de inte får information om varför vårdpersonalen gör vissa saker eller ställer 

vissa frågor och dels att de inte har fått tillräckligt med information om till exempelvis 

ingrepp. En informant beskriver det som att en transperson förväntas ha mycket medicinsk 

kunskap för att kompensera för personalens brist på kunskap och bristen på information. En 

annan informant berättar om informationsbrist när hen skulle besluta om att göra 

könskorrigerande kirurgi: 

För att kunna få nytt personnummer och gå vidare i alla andra operationer, så var jag 

först tvungen att sterilisera mig och då så kommer jag, alltså jag får inte enligt lag 

spara mina ägg, ingenting liksom, barnlös. Och jag fattade inte riktigt det [...] vikten 

av det. Sen i efterhand så ångrade jag mig. [...]nu har de ju ändrat lagen vilket är 

jättebra men då, det var… jag vet inte, hysch-hysch kring det på något sätt. [...] Jag 

kan väl tycka att man borde haft fler samtal om den biten [...] för det är en ganska 
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stor grej, jag ångrar det idag som fan. Jag fick aldrig… påpekat de riktiga 

konsekvenserna av det kanske. (I 4) 

 

Denna informant beskriver inte bara att hen inte fick tillräckligt med information men också 

att hen kanske inte riktigt var mottaglig för den, vilket andra också har uppgett att de inte har 

varit just kring utredningen eller under transitionen. Dessutom upplevs det att vårdpersonalen 

inte verkade vilja ge all information, tyckte situationen var jobbig eller som informanten 

beskrev det som: hysch hysch kring det hela. Fler informanter har tagit upp just hysterektomi 

som exempel på när de känner att informationen har brustit. De känner som om lagen som 

fanns tidigare om tvångssterilisering misstolkades, och att informationen kring det var 

bristfällig. En informant beskriver såhär: 

Ah men som typ min hysterektomi, i lagen som tur var inte finns längre, så står det att 

man måste vara steril men det står ingenstans att man måste plocka bort allt som 

finns, men det gör läkarna och det säger ingenting, de är såhär, de säger att man ska 

sterilisera sig typ. Sen plockar de bort allt. Fast det hade räckt att knipsa. (I 5) 

 

Att bli felkönad 

Att bli felkönad kan dels upplevas bero på okunskap men också som ett sätt att utnyttja sin 

maktposition i förhållandet vårdpersonal - patient. Användandet av fel pronomen förekommer 

alltså i flera syften och flera av informanterna som blivit felkönade inom vården menar att det 

har hänt under transitionen eller utredningen, innan en passerar som det könet som en 

identifierar sig som. En informant hade också hittat användande av fel pronomen i sina 

journaler. Vissa av informanterna menar att de inte tar illa upp av att bli felkönad, de menar 

att folk gör misstag och de oftast inte vill något illa med det. Dock menar de att det är jobbigt. 

Förr så var jag mycket mer skör, så varje liten motgång, varje felkönande är ju ett 

problem. (I 3) 

 

En informant säger att vårdpersonal måste agera på ett korrekt och formellt sätt för att 

undvika efterföljande konsekvenser som anmälningar, men att det finns subtila och förklädda 

sätt att visa sina personliga åsikter. Hen ger ett exempel: 

Särskilt all vårdpersonal man möter, de skulle ju aldrig vara såhär: “Nej, men jag 

tycker att det här är asfel och du är dum i huvudet [...]” utan: “Jaha, men det är bra, 

jättebra”. Men sen så visar de med alla sina handlingar att de tycker att det här är 

asdumt bara, genom att säga fel namn, fel kön, fel pronomen, flera gånger fastän man 

rättar. Och det är ju jättevanligt. Man ska accepteras och tolereras men inte 

respekteras. (I 6) 

 

Vidare fortsätter samma informant med att tillägga: 
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Det är det som är svårt att se, att man är en individ i det strukturella problemet, 

jättesvårt att se bortom att den här personen gör inte det här för att den är ond, utan 

för att de här strukturerna finns. (I 6) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka transpersoners erfarenheter av bemötande inom den 

svenska hälso-och sjukvården och genom att utföra en intervjustudie så ges en inblick i dessa 

personers verklighet. 

 

Under arbetet med bakgrunden var det problematiskt att hitta relevanta artiklar, då ingen 

svensk publicerad forskning har funnits om gruppen transpersoner. Däremot fanns 

applicerbara rapporter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som enbart behandlar 

gruppen trans, vilka då har använts. De vetenskapliga artiklar som enbart behandlat gruppen 

transpersoner har varit mestadels amerikanska eller australienska. Dessa artiklar har dock 

visats vara användbara och försvaras i och med att stigmatiseringen av personer utanför 

samhällets normer är gemensam. Alla artiklar behandlar transpersoners erfarenheter av att 

besöka vården och har bedömts som användbara och tillförlitliga i studien.  

 

För att styrka studiens validitet tas Graneheims & Lundmans (2004) tre begrepp credibility, 

dependability och transferability i beaktning och översätts här till trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet. Trovärdigheten i en studies resultat kan, enligt Graneheim & Lundman (2004), 

stärkas genom att välja informanter med olika (livs)erfarenheter för att få olika aspekter som 

svarar på syftet. Detta har gjorts genom att spannet av informanter varit brett både när det 

kommer till ålder och när det kommer till var i Sverige de besökt sjukvården, vilket gav en 

heterogen spridning i en annars homogen grupp. De sex olika informanterna har identifierat 

sig själva som transman, transkvinna eller icke-binär, vilket också har lett till ett bredare 

perspektiv och starkare trovärdighet. Ytterligare ett sätt att stärka trovärdigheten är att 

använda sig av lagom långa meningsenheter i innehållsanalysen, vilket har gjorts. Graneheim 

& Lundman (2004) menar att för långa meningsenheter troligen innehåller mer latent innehåll, 

medan för korta meningsenheter blir för snäva och kan innebära att lägga ord i munnen på 

informanten. För studien har mellan ett och fyra stycken per meningsenhet använts, vilket 

ansågs lagom. Stora delar av innehållsanalysen har också gjorts enskilt för att sedan jämföras, 

vilket stärker studiens trovärdighet eftersom det då är två personer som tolkat resultatet och 
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kommit till samma slutsats. En andra aspekt i valideringen av studien är pålitligheten, vilket 

handlar om hur datainsamlingen och dataanalysen förändras över tid allteftersom forskarna 

samlar erfarenhet (Graneheim & Lundman, 2004).  I studiens fall sträckte sig datainsamlingen 

över två månaders tid, med cirka hundra sidors råmaterial från intervjuerna. Graneheim & 

Lundman (2004) poängterar vikten av att vara konsekvent i datainsamlingen när det kommer 

till att fråga informanterna om samma saker, samtidigt som erfarenhet ger möjlighet till nya 

insikter och möjligheter till att antingen bredda eller smala av frågorna för att nå svar på 

syftet. Detta har diskuterats under processen, och i och med en medvetenhet om detta, så har 

intervjuerna kontinuerligt varit narrativa och förutsättningslösa, och därmed kan pålitligheten 

garanteras. 

 

Graneheim & Lundman (2004) belyser slutligen överförbarheten i valideringen av studien, 

vilket kan översättas till hur applicerbart resultatet är till andra liknande grupper. För att 

bevisa överförbarhet rekommenderar Graneheim & Lundman (2004) att ge en distinkt 

beskrivning av kultur och kontext samt av datainsamling och dataanalysering. Detta har gjorts 

i föregående kapitel i uppsatsen. Vidare har flera citat använts i resultatet, vilket också visar 

på god överförbarhet. 

 

Förförståelsen för dels hur vårdapparaten fungerar, dels för transpersoners utsatthet har 

påverkat studien till det positiva, då förförståelsen har gett möjlighet att ställa relevanta 

följdfrågor för att få mer djup i intervjuerna. Att två av informanterna är hittade via personliga 

kontakter har inte påverkat resultatet, då intervjuerna hållits på en professionell och likvärdig 

nivå för alla. Intervjuerna har hållits öppna och frågorna har inte styrt intervjuerna mer än att 

återinföra informanterna tillbaka till syftet. I och med ovan metoddiskussion kan författarna 

styrka studiens trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva transpersoners erfarenheter av bemötande inom 

hälso-och sjukvård. Det kan konstateras att informanterna har både positiva och negativa 

upplevelser av bemötandet, så det kan inte fastställas en generell upplevelse av personalens 

bemötande. Nedan diskuteras de centrala teman som framkom i resultatet med tidigare 

forskning. 
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I resultatet framgår det att kunskap är en av de viktigaste komponenterna vid möte med 

transpersoner i vården. Informanterna har ofta fått möta okunskap utanför den specialiserade 

transvården och att detta leder ofta till missförstånd eller obekvämligheter. Detta styrks av 

Rounds et al (2013), Riggs et al, (2014) och Roller et al (2015) men här fick bristen på 

kunskap konsekvenser såsom diskriminering, stereotypa antaganden, felkönande och 

användande av fel namn. Informanterna i denna studie har aldrig nämnt att de har känt sig 

diskriminerade men att okunskapen har lett till felkönande, och att de har fått ta på sig att 

utbilda vårdpersonal eller att de har varit tvungna att har mycket medicinsk kunskap själva. 

Enligt Röndahl (2009) så är kunskap om HBTQ-personer bristfällig bland sjuksköterske- och 

läkarstudenter i Sverige, 82 % i studien saknade tillräcklig kunskap för att kunna ge 

kompetent vård till denna grupp. Röndahl (2009) liksom resultatet från intervjuerna efterlyser 

mer utbildning om HBTQ-personer bland landets vårdutbildningar för att kunna ge dessa 

personer den vård och bemötande de har rätt till. För att se till vårdpersonalens perspektiv har 

den ett ansvar i mötet med patienten, att bemöta den utifrån den personens individuella behov 

och förutsättningar (Socialstyrelsen, 2015b), vilket i detta fall kräver kunskap om 

transpersoner och deras livsvillkor. Dock kan man fråga sig om grundläggande HBTQ-

kunskap räcker för att vårdpersonal ska kunna ge ett bra bemötande till alla de olika 

identiteterna som faller under begreppet transperson.  

 

Vårdpersonal har dessutom ett ansvar att ge korrekt information och se till att patienten har 

förstått den informationen. Några av informanterna har beskrivit situationer där de inte har 

fått tillräckligt information. Det kan vara från att de inte uppger varför de ställer vissa frågor 

som, för den otränade, upplevs medicinskt irrelevanta, till att inte ge tillräcklig information 

om allvarliga ingrepp. Detta ansåg vissa hade att göra med att personalen inte hade tillräcklig 

kunskap eller att det var ett “hysch hysch” kring vissa ämnen. Två informanter fick bristande 

information inför sterilisering som de var tvungna att göra för att få byta juridiskt kön. Den 

lagen är idag uppriven och gäller inte sedan januari 2013 och det pågår en skadeståndsprocess 

för de som har blivit tvångssteriliserade (RFSL, 2013). Rounds et al (2013) menar att HBTQ-

personer får bristande information och vidare beskriver Fikar & Keith (2004) att transpersoner 

är i behov av specifik information. Okunskap om transpersoner kan leda till att läkare inte ger 

korrekt information om exempelvis en särskild behandling eller att de remitterar patienter fel 

(Snelgrove, Jasudavisius, Rowe, Head & Bauer, 2012). Eftersom vårdaren har en 

maktposition gentemot patienten och det är vårdaren som styr samtalet så är det dem som har 



27 

ansvaret för att kommunikationen ska fungera och informationen komma fram och bli 

förstådd (Vinthagen, 2013). Många transpersoner har behov av läkemedel och hormoner med 

diverse biverkningar samt utför ingrepp och operationer under sin transition vilket kan kräva 

en livslång kontakt med hälso-och sjukvård. 

 

I resultatet framkommer att många känner sig osäkra inför att söka vård, trots att de själva 

kanske aldrig blivit direkt utsatta för något kränkande. Informanterna har uppgett att de har 

känt rädsla att bli ifrågasatt eller en rädsla över att vårdpersonalen är okunnig. Upplevelse av 

mötet och bemötande är subjektiv och den kan präglas av tidigare erfarenheter, i detta fall av 

andras erfarenheter. Hancock (2015) och Alegría (2010) menar att den tidigare historien av 

diskrimineringen av transpersoner gör det förståeligt att denna grupp känner sig rädda för att 

bli utsatta och därmed kan undvika att söka vård. Enligt Radix, Meacher och Sanchez (2015) 

kan det leda till att transpersoner söker vård utanför de traditionella vårdinrättningarna. Det 

kan exempelvis vara att de, för egen bekostnad söker sig utomlands eller inhandlar hormoner 

via nätet utan kontakt med läkare (Radix et al., 2015). I denna studie har det framkommit att 

personer själva inköpt hormoner via Internet, eller bekostar sin vård själva. Transpersoners 

upplevelser av hälso-och sjukvård och bemötandet av vårdpersonal behöver därför ses i 

relation till övriga samhället, där de är utsatta för kränkningar, hot och våld, diskriminering 

och stigmatisering (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

. 

De tre informanterna som är FtM beskrev upplevelsen av att behöva gå till en kvinnoklinik i 

gynekologiska ärenden, och att detta var obekvämt och jobbigt då de identifierar sig som män. 

Pitts et al. (2009) bekräftar i sin forskning att många transpersoner upplever detta som något 

jobbigt, där rädslan att som man behöva förklara varför en vill boka tid eller vad en gör i 

väntrummet fullt av kvinnor. Radix et al. (2015) menar att många av dessa istället söker sig 

till andra alternativ, eller förnekar att de behöver vård eller rutinkontroller. Det finns HBTQ-

certifierade mottagningar på många olika platser i Sverige (RFSL, 2015) men Snelgrove et al. 

(2012) menar att så länge samhället och således sjukvården är uppbyggd efter tvåkönsnormen 

så kommer inte transpersoner att få tillräckligt individualiserad vård och bemötande. 

 

Även om majoriteten av fynden i resultatet tyder på bristfällig vård och bemötande av 

transpersoner så har informanterna berättat om positiva upplevelser av mötet och vad de anser 
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är bra bemötande. Faktum är att många anser sig initialt i intervjun ha blivit bra bemötta men 

har sedan delat med sig av upplevelser där de inte har blivit det, mycket kopplat som tidigare 

nämnt till personalens bristfälliga kunskap. Det som informanterna menar är bra bemötande är 

att bli respekterad för sin könsidentitet - att deras valda pronomen och namn respekteras men 

också att bli behandlad som vilken annan patient där inte fokus hamnar på könsidentitet. 

Enligt Pitts et al. (2009) ansågs detta symbolisera att personalen var fördomsfri och 

professionell i sitt bemötande av patienterna. Informanterna belyser också att det är viktigt 

med stöttande personal och kontinuitet, de vill träffa samma personal som har kunskap om att 

behandla just dem. Jacobsson (2007) styrker detta och menar att patienter ofta upplever dålig 

kontinuitet, att det ofta inte är en och samma läkare de får träffa. Detta menar de bidrar till 

sämre bemötande. För att få denna kontinuitet väljer informanterna att ha mycket kontakt med 

transvården istället för att söka till exempelvis primärvården. Som tidigare nämnt så är det för 

att inte behöva “komma ut” för en ny person varje gång man söker vård. 

 

Slutsats 

Resultatet till denna studie, samt tidigare forskning, visar att vårdpersonal inte har tillräcklig 

kompetens för att bemöta transpersoner korrekt, vilket kan leda till osäkerhet i samtal med 

patienten och missförstånd kan ske. Dock är sjukvården och personalen påverkade och en del 

av en samhällelig struktur där normer påverkar människosyn, värderingar och beteenden. I 

resultatet kan också utläsas att en person upplever ett gott möte när transidentiteten inte 

hamnar i fokus från det aktuella vårdbesöket, utan att vårdpersonal fokuserar på här och nu. 

Från studiens resultat dras slutsatsen att personal inom vården behöver mer utbildning och 

kunskap om bemötande av kulturella minoriteter för att ge dessa personer adekvat bemötande. 

 

Implikationer 

Denna studie är en empirisk studie där sex transpersoner har intervjuats. Sex personer kan inte 

representera en generell uppfattning om transpersoners erfarenheter, men det kan ge en 

inblick av hur det kan vara. För att transpersoner ska få ett högre förtroende och bättre 

erfarenheter av hälso-och sjukvård önskar uppsatsförfattarna mer utbildning om specifika 

grupper såsom transpersoner för studenter inom vårdyrken samt vårdpersonal och fokus på 

normkritiskt förhållningsätt. Eftersom uppsatsförfattarna inte har funnit några publicerade 
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vetenskapliga studier utförda i Sverige (förutom rapporter utförda av myndigheter) inom det 

här området föreslås mer empirisk forskning av transpersoners erfarenheter. 

 

Författarnas insatser 

Vid datainsamlingen har uppsatsförfattarna tillsammans sökt, hittat och intervjuat 

informanterna vid alla tillfällen, för att sedan på olika håll transkribera materialet. Även stora 

delar av innehållsanalysen har gjorts på olika håll för att sedan jämföras och diskuteras. 

Uppsatsförfattarna har litteratur- och artikelsökt enskilt för att sedan jämföra och diskutera 

artiklarna och deras relevans, för att sedan både gemensamt och enskilt skriva de olika 

kapitlen. Uppsatsförfattarna anser att arbetet varit jämt uppdelat och har förflutit utan några 

som helst dispyter.    
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BILAGOR 

 

Informationsbrev bilaga I 

 

Hej, 

 

Vi heter Fanny Östman och Sophie Larsen och studerar på sjuksköterskeprogrammet vid 

Röda korsets högskola i Stockholm. Vi skriver examensarbete under hösten och du tillfrågas 

att genomföra en intervju som handlar om transpersoners erfarenheter av bemötande inom 

hälso- och sjukvården, som då främst ska fokusera på bemötande från vårdpersonal inom både 

öppen- och slutenvården, såsom vårdavdelningar.   

 

Det insamlade materialet kommer att sparas till dess att uppsatsen är godkänd, och endast 

undertecknade samt handledare kommer ha tillgång till materialet. Transkriberingen kommer 

kodas och således vara anonym. 

 

Som intervjuperson har du möjlighet att i vilket skede som helst avsluta din medverkan. 

Vid avslutad kandidatuppsats finns möjlighet att läsa den. 

 

 

Datum och plats 

 

____________________________ 

 

 

Underskrift intervjuperson                                         Underskrift intervjuare 

 

_____________________________                       ________________________________ 

 

 



ii 

Intervjuguide bilaga II 

 

Erfarenheter av bemötande 

 Vad har du för erfarenheter av bemötande inom sjukvården? 

 I sammanhang där huvudsakliga skälet till vård inte varit relaterat till könsidentitet? 

 Exempel på upplevelser av bra och dåligt bemötande? 

 

Har du känt att det funnits okunskap bland personalen som har påverkat din upplevelse av 

bemötande? 

 

Känner du att du blivit annorlunda bemött innan transition och efter? På vilket sätt? 

 

Finns det något mer du vill berätta om? 

 


