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Sammanfattning 
Bakgrund: I det dagliga vårdarbetet förekommer det allt oftare möten med personer som identifierar sig 

med motsatt kön än det biologiskt medfödda, det vill säga transsexuella. Genom att titta på deras 

upplevelser av vårdmöten ville vi skapa en djupare förståelse samt kunskap kring möten med 

transsexuella. Syfte: Syftet var att beskriva transsexuella personers upplevelser av möten med 

vårdpersonal. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Först söktes artiklar systematiskt 

som sedan granskades kritiskt. Därefter sammanställdes resultaten från de utvalda studierna för att 

skapa en djupare förståelse utifrån vårt syfte Resultat: Baserat på åtta artiklar varav fyra var från 

Kanada, två från USA och två från Storbritannien. Sammanlagt deltog 522 personer i studierna. 

Upplevelserna som beskrivs i resultatet är otillfredsställande, respektive tillfredsställande möten med 

vårdpersonal. Upplevelser av otillfredsställande möten framgår genom diskriminering, obehag och 

bristande kunskap medan de tillfredsställande upplevelserna representerades av bekräftelse, 

acceptans, respekt, omtanke och stöd. Slutsats: Det framkom tre centrala fynd ur resultatet. Dessa var 

att tillit är essentiellt för tillfredsställande upplevelser, det var vanligt förekommande med diskriminering 

samt att det fanns okunskap inom området bland vårdpersonal. Identifiering av fynden kan leda till att 

vården förändras så att personer som är transsexuella kan känna mer tillfredsställelse i sina upplevelser 

av vårdmöten. 
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BAKGRUND 

I det dagliga vårdarbetet förekommer det allt oftare möten med personer som 

identifierar sig med motsatt kön än det biologiskt medfödda, det vill säga transsexuella. 

Genom att titta på deras upplevelser av vårdmöten ville vi skapa en djupare förståelse 

samt kunskap kring möten med personer som är transsexuella. 

 

Personer med transsexuell könsidentitet beskrivs i Nationalencyklopedin (Transsexuell, 

2016) som personer vars självbild identifieras helt med det motsatta könet och som 

därför vill byta könsidentitet. Förändring av den fysiska kroppen är en lång 

behandlingsprocess med syftet att förändra kroppen så att den stämmer bättre överens 

med personens upplevda könsidentitet (UMO, 2016). Detta görs vanligtvis genom 

hormonbehandling, kroppsbehåringsborttagning och operationer. Det finns två 

benämningar av personer som är transsexuella. En person som har en manlig kropp men 

identifierar sig som kvinna, även kallad male to female (MtF) och en person som har en 

kvinnlig kropp men identifierar sig som man, även kallad female to male (FtM) (RFSL, 

2015). Personer som identifierar sig som transsexuella har gemensamt upplevelsen av 

att vara födda med fel kön (a.a.). 

 

Upplevelser beskrivs i NE (Upplevelser, 2016) som subjektiva individuella känslor där 

personen varit med om en händelse som kan berört hen negativt såväl som positivt. 

Förutsättningen för en upplevelse enligt denna definition är att personen fått ny 

erfarenhet i förhållande till tiden innan upplevelsen. Detta utbyte av information kan ske 

exempelvis vid möten med andra människor så som vårdpersonal.  

 

Enligt Region Skånes (2015) definition definieras vårdpersonal som “Person anställd av 

vårdgivaren för att utföra vård och behandling”. I denna vårdprocess ligger fokus från 

vårdpersonal exempelvis på mötet med patienter för att öka patienters 
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självbestämmande och delaktighet (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 1, 1 §). Mötet 

beskrivs av Kim (2010) i mötesdomänen som relationen mellan patient och 

vårdpersonal där icke verbal såväl som verbal kommunikation anses vara av stor vikt 

och grundläggande för god omvårdnad. Målet med mötet är att skapa ett ömsesidigt 

samarbete med god relation mellan parterna (a.a.). Dock påvisar Shires & Jaffee (2015) 

i sin artikel från USA att det fortfarande inte är så. De beskriver hur över 40% av 1711 

FtM-deltagare någon gång blivit särbehandlade inom sjukvården (a.a.). Genom att 

studera personer som är transexuellas upplevelser av möten med vårdpersonal vill 

författarna skapa kunskap och förståelse kring ämnet. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva transsexuella personers upplevelser av möten med vårdpersonal. 

METOD 

Design 

En litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar gjordes. Studiedesignen innebar att 

litteratur först söktes systematiskt och granskades kritiskt, därefter sammanställdes 

resultaten från vetenskapliga studier som tidigare genomförts inom det valda området 

för att skapa en djupare förståelse utifrån vårt syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökvägar och Urval 

I denna litteraturstudie söktes vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl Complete, 

PsychINFO och PubMed. Innehållet i Cinahl Complete behandlade alla aspekter inom 

omvårdnad, PsychINFO innehöll material inom psykologi och beteendevetenskap, 

medan PubMed inriktade sig på områden så som omvårdnad och medicin (Karlsson, 

2014).  
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Databaserna användes för att skapa ett helhetsperspektiv av området och genom att 

använda fritext -och ämnesord i databaserna ökade chanserna att få träffar på relevant 

material för studien. Sökorden valdes ut från syftet och användes sedan i fritextsökning 

för att få en snabb överblick om det fanns artiklar inom området.  

 

För att hitta översättningar till engelska användes svensk-engelsk ordbok samt Svensk 

MeSH. Svensk MeSH var en kontrollerad vokabulär som användes vid NLM (U.S. 

National Library of Medicine) och som översatts till svenska av personal vid Karolinska 

Institutets Bibliotek. För att hitta ämnesord att söka på användes PubMeds och Cinahls 

egna system, MeSH och Cinahl Headings. Ämnesorden som användes från Cinahl 

Headings var transsexuals, qualitative studies samt meeting* och från MeSH användes 

transgendered persons. Fritextorden var experienc*, health care och health 

professionals. Alla sökorden användes tillsammans med de booleska termerna, även 

kallade operatorna AND och OR, vilka användes i blocksökningarna för att bestämma 

sambandet mellan de olika sökorden. Enligt Östlundh (2015) är AND den vanligaste 

operatorn och används genom att koppla samman sökord och på så sätt skapa en söktråd 

som styr databasen att söka på allt inom de valda sökorden. OR används för att skapa 

sökträffar på det ena eller det andra sökordet när det finns begrepp med flera 

synonymer. Resultatet blir att databasen söker på träffar som matchar ett eller båda av 

orden, dock behöver de inte förekomma tillsammans. I sökorden experienc* och 

meeting* användes en så kallad trunkeringsymbol. Trunkeringen möjliggör för 

databasen att finna olika böjningsformer inom begreppen (a.a) så som expecience, 

experiences och experiencing. Sökningarna som gjordes sammanställdes i ett 

sökschema (Bilaga 1). 

 

När artiklarna valdes ut till studien var de första inklusionskriterierna att de skulle vara 

peer-reviewed och abstract available, om det var valbart i databasernas filter, samt att de 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Peer-reviewed användes för att endast 

artiklar som är publicerade i en vetenskaplig tidskrift skulle hittas (Östlundh, 2015) och 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
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abstract avaliable gjorde så att enbart artiklar med ett abstract visas, vilket behövdes för 

att skapa en uppfattning om artikeln. De övriga inklusionskriterierna var att det skulle 

vara kvalitativa artiklar där personer som är öppet transexuella beskrev sina upplevelser 

av vårdmöten samt att artiklarna inte skulle vara publicerade innan år 2000 då de ansågs 

irrelevanta för dagens vård. Personer under 18 år exkluderades i studien då barn inte 

ingick i författarnas behörighetsområde, dock inkluderdes alla övriga personer med 

transsexuell könsidentitet vare sig de var före, under eller efter ett könsbyte. 

 

För att få en helhetsbild av området användes ett helikopterperspektiv (Friberg, 2015). 

Författarna utgick från de titlar som såg intressanta ut för studien, sedan lästes 

abstracten gemensamt för att se om artiklarna uppfyllde inklusionskriterierna.  

Granskning och Analys 

Granskningen av artiklarna gjordes för att styrka materialets källor och trovärdighet 

med hjälp av Röda Korsets Högskolas granskningsmall (2005; Bilaga 2). Sökningarna 

gav 29 artiklar, vilka kvalitetsgranskades av författarna och slutligen kvarstod åtta 

artiklar som sammanställdes i artikelöversikter för att bilda en uppfattning av deras 

innehåll och kvalité (Bilaga 3). Artiklarna analyserades sedan med utgångspunkt i 

Fribergs (2015) analysmetod som består av fem steg. Författarna läste först individuellt 

artiklarna ett flertal gånger för att bilda två tolkningar som sedan jämfördes (a.a.), i syfte 

att minska influensen från författarnas förförståelse och skapa trovärdighet (Danielson, 

2012). Därefter identifierades nyckelfynden i artiklarnas resultat som sedan 

sammanställdes (Friberg, 2015). Vid det fjärde steget av analysen identifierades likheter 

respektive olikheter ur artiklarna som sedan ställdes mot varandra utifrån relevans till 

syftet. Sammanställningarna skrevs slutligen gemensamt ihop till ett resultat där egna 

kategorier och fynd presenteras (a.a.).  
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Etiska överväganden  

Med forskningsetik avses de etiska övervägande forskare gör inför och under 

forskningsprocessen (Kjellström, 2014). Det ställdes etiska krav på de artiklar som 

användes i studien då författarna sammanställde material från tidigare forskning utan 

något eget beprövat etiskt underlag. Därför var det viktigt att materialet som användes 

gjorts på etiska grunder. En etisk inklusionskriterie för användning av artiklarna var att 

de var godkända av en etisk kommitté. Författarnas förförståelse skrevs även ner och 

lades åt sidan för minskad influens i resultatet (Priebe & Landström, 2012). Med 

studien ville författarna skapa en ökad förståelse kring hur personer som var 

transsexuella upplevde vårdmöten för på så vis bilda ny kunskap inför liknande möten i 

framtiden. 

RESULTAT 

Resultatet är baserat på åtta artiklar varav fyra var från Kanada, två från USA och två 

från Storbritannien. Sammanlagt deltog 522 personer i studierna, vilka i resultatet 

beskrevs som informanter. Upplevelserna som beskrivs i resultatet är otillfredsställande, 

respektive tillfredsställande möten med vårdpersonal. Upplevelser av otillfredsställande 

möten framgår genom diskriminering, bristande kunskap samt obehagliga och 

obekväma möten medan de tillfredsställande upplevelserna representerades av 

bekräftelse, acceptans, respekt, omtanke och stöd.  

Otillfredsställande upplevelser av möten med vårdpersonal 

Upplevelser av diskriminering i möten med vårdpersonal  

Vanligt förekommande var att informanterna upplevde det jobbigt när vårdpersonal 

använde fel pronomen såsom han och hon. Informanterna ansåg att det inte borde varit 

svårt för vårdpersonal att använda rätt pronomen vid tilltal, då det ibland även 

upplevdes som att felbenämningar gjordes med flit. Upplevelser av diskriminering 

karaktäriserades i känslor av förminskning och beskrevs bland annat som en känsla av 
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att dö inombords (Logie, James, Tharao & Loutfy, 2012; Poteat, German & Kerrigan, 

2013; Schilder et al., 2001). 

 

När diskriminering mot informanterna förekom, upplevdes möten med vårdpersonal 

som annorlunda jämfört med andra patienters möten. Detta beskrevs bland annat som att 

informanterna ignorerades helt eller behandlades som försöksdjur, därför blev det ofta 

en kamp att få sin vilja igenom. Det förekom även upplevelser av verbal diskriminering 

där vårdpersonal öppet gjorde påhopp och blottade informanternas transsexuella 

identitet för andra. De som gick till kurator fick bland annat höra att som transsexuell 

måste de försöka att bättre liknas vid det andra könet exempelvis genom utseende och 

beteendeförändringar, annars var de inte ärliga mot sig själva (Bauer et al., 2009; Lyons 

et al., 2015; Schilder et al., 2001; Speer & McPhillips, 2013). Det upplevdes även som 

att kuratorer undvek transsexualitet som samtalsämne och istället försökte hjälpa till 

med saker runtomkring, medan informanterna ville ha svar på frågor kring sin 

könsidentitet. Vid uppsökning av vård för mental ohälsa upplevde informanterna att det 

förekom uttalanden från vårdpersonal att de inte var transsexuella, istället ansågs 

könsidentiteten bero på mentala sjukdomar (Bauer et al., 2009; Hunt, 2013).  

 

Förekomst av stigmatisering var inte heller ovanligt och det upplevdes som oroande att 

vårdpersonal som borde veta bättre inte gjorde det. Stigmatiseringen beskrevs som att 

alla personer med transexuell bakgrund är HIV-positiva, prostituerade och missbrukare. 

Vårdpersonal upplevdes avståndstagande i vårdandet och ibland blev informanterna 

nekade vård och rekommenderades att söka på annat håll (Bauer et al., 2009; Dewey, 

2008; Schilder et al., 2001). 

 

Liknande upplevelser av maktutövning förekom när informanterna sökte akut vård eller 

i skedet då deras identitet nyligen exponerats för vårdpersonal. Vanligt förekommande 

var vårdvägran, omplacering till annat rum eller verbalt uttalande att det inte fanns plats 
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för någon som dem. Detta medförde att informanterna ibland kände sig skyldiga. De 

gånger som informanterna trots transexualiteten fick vård, upplevdes särbehandling i 

form av förlängda väntetider och nekad medicinering så som smärtlindring (Bauer et al., 

2009; Dewey, 2008; Logie et al., 2012; Schilder et al., 2001). 

Upplevelser av bristande kunskap i möten med vårdpersonal 

Vårdpersonals kunskaper vid vård av personer som var transsexuella upplevdes ofta 

vara bristande och många upplevdes sakna kompetens för att kunna tillgodose 

transsexuellas behov. Det upplevdes även som att vårdpersonal med bristande kunskap 

ofta skickade vidare informanterna till andra vårdare för att slippa denna patientgrupp, 

utan att säkert veta var de skickades. Informanterna upplevde sig många gånger mer 

pålästa än vårdpersonalen och avböjde därför ofta de förslag som kom (Bauer et al., 

2009; Schilder et al., 2001). 

 

Då kunskap upplevdes saknas, tog somliga på sig rollen att samla in information till 

vårdpersonalen för att på så vis föra vårdandet framåt. Ibland resulterade det i att 

informanterna fick fria händer så att vårdpersonalen slapp handskas med processen då 

de var ovilliga att lära sig, vilket upplevdes som icke-stödjande. Informanterna önskade 

ha sluppit detta ansvar då det var viktigt för dem med kunnig vårdpersonal som kunde 

personcentrera behandlingen och avsaknaden av detta skapade irritation. (Bauer et al., 

2009; Dewey, 2008; Logie et al., 2012; Poteat et al., 2013). 

Upplevelser av obekväma och obehagliga möten med vårdpersonal 

I obekväma möten var vården nödvändigtvis inte bristfällig men personkemi saknades. 

Det upplevdes som att kommunikationen mellan parterna inte fungerade då det fanns en 

avsaknad av empati, rätt tonläge, kroppsspråk och ögonkontakt. Många slutade tycka 

om sina vårdgivare och blev missnöjda. Informanterna hade förväntat sig professionell 

vårdpersonal och avsaknaden av detta gjorde att mötena upplevdes som kalla, 

distanserade, arroganta och barska. Detta gjorde att många kände sig besvikna på 

vården (Dewey, 2008; Hunt, 2013; Speer & McPhillips, 2013). 
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När vårdpersonal istället var utåtagerande upplevde informanterna känslor av obehag. 

Obehagliga möten upplevdes vid elakt bemötande, personangrepp, aggressivitet, 

uppläxning och vid känsla att inte vara välkommen. Även om vårdpersonalen var villig 

att vårda så var det ofta underförstått att informanterna inte skulle ställa frågor och helst 

skulle mötet vara så kort som möjligt, vilket upplevdes som inhumant. Informanterna 

upplevde i samband med de obehagliga känslorna av förvirring, irritation och 

upprördhet att situationerna var skrämmande och otäcka. Vårdpersonal upplevdes även 

som avvisande och många informanter ville komma ifrån situationen och återkom ofta 

inte till vårdgivaren (Lyons et al., 2015; Speer & McPhillips, 2013). Det förekom även 

vårdpersonal som upplevdes agera för vänligt. Samtalen innefattade personliga 

frågeställningar och skämt som var irrelevanta för vårdmötet, vilket informanterna 

upplevde som avskräckande (Speer & McPhillips, 2013). 

Tillfredsställande upplevelser av möten med vårdpersonal 

Informanterna var väldigt tacksamma när vårdpersonal lyssnade på dem, vilket 

upplevdes som ett stöd. Att någon lyssnade och var lätt att prata med blev en lättnad 

eftersom informanterna då kunde berätta vad de gått igenom. De var även tacksamma 

för den avsatta tiden som upplevdes trevlig, då de kände sig som personer och inte som 

objekt i vårdpersonalens ögon (Hunt, 2013; Speer & McPhillips, 2013). 

 

När vårdpersonal visade omtanke fick det bra respons av informanterna eftersom det 

uppskattades när vårdpersonalen brydde sig och skapade ett förtroende som gjorde att 

många ville återkomma. Det upplevdes som att vårdpersonalen brydde sig om hela 

personen och inte bara tillståendet, vilket upplevdes som omtänksamt och trevligt 

(Lyons et al., 2015; Schilder et al., 2001; Speer & McPhillips, 2013). Vård som också 

bekräftade informanterna var när vårdpersonal visade respekt och acceptans. Detta 

upplevdes när informanterna blev delaktiga i sin vård, inte blev dömda och när 

vårdpersonalen var vänlig och kunde sin terminologi. Involvering i vården innebar att 
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informanterna blev tillfrågade bland annat om hen ville ligga på herr- eller 

damavdelning (Logie et al., 2012; Lyons et al., 2015). 

 

Kunskap kring behandling av personer som är transsexuella var en viktig del som 

bekräftade många informanter. Vårdpersonal som var kunnig inom sitt område 

upplevdes hjälpsam, vilket beskrevs som tryggt och stödjande. Många uppskattade att 

bli utfrågade kring transsexualiteten så länge vårdpersonal ställde frågor av relevans. 

Detta sågs som en chans att förklara hur man känner och varför, vilket var uppskattat 

(Hunt, 2013; Schilder et al., 2001; Speer & McPhillips, 2013).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att minska influenser av författarnas tidigare kunskap och fördomar kring 

forskningsområdet skrevs deras förförståelse ner innan forskningsprocessen påbörjades. 

Med förförståelse menas den kunskap och fördom en forskare har med sig innan 

forskningsprocessen påbörjas (Priebe & Landström 2012). Att vara medveten om sin 

förförståelse och att diskutera den, minskar influensen i resultatet och stärker 

pålitligheten (Forsberg & Wengström, 2013). Förförståelsen var bland annat influerad 

av en nära bekant som är transexuell, då många av hens upplevelser handlade om 

diskriminering och bristande kunskap. Att vara medveten om denna förförståelse ses 

som en styrka och nedskrivning av den har säkerställt att arbetet inte vinklats. 

 

När syftet bestämts påbörjades processen att lyfta fram bärande begrepp som sedan 

översattes till engelska. Till detta ändamål användes svensk-engelsk ordbok, MeSH och 

CINAHL Headings för att säkerställa att översättningen blev korrekt och kunde ge 

relevanta sökträffar. Ett tidigt problem vid översättningen var att hitta en bra 

översättning till ordet möte, vilket slutligen blev meeting*. Längre fram i arbetet stötte 
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författarna på begreppet encounter som visades sig vara en mer korrekt översättning till 

ordet möte. Begreppet testades då i datorbaserna och gav träffar på fler artiklar än 

tidigare sökningar, dock ingen av relevans för syftet. I sökningen framkom även samma 

artiklar som i tidigare sökningar med meeting*, vilket tyder på att de båda begreppen 

täcker liknande områden. Då sökningen inte påverkats av detta styrks arbetets 

tillförlitlighet eftersom originalsökningen fortfarande täcker det undersökta området. 

 

Många av ämnesorden som använts i studien härstammar ifrån Cinahl Headings även 

om MeSH hade egna ämnesord så som qualitative research istället för qualitative 

studies. Vid jämförelse av orden i databaserna med hjälp av OR, upptäcktes det att 

Cinahl Headings ämnesord många gånger fångade upp samma sökträffar eller fler i de 

andra databaserna. Detta ledde till att författarna valde att endast använda de ämnesord 

som gav flest sökträffar, vilket även testades mot psychINFOs ämnesordslista Treasure. 

Att databasernas egna ämnesord inte tagits för givet som de mest optimala för 

sökningarna, ses som en styrka då flera ämnesord jämförts för att komma fram till bästa 

möjliga sökresultat. 

 

I sökningarna fanns även styrkor såsom trunkering av utvalda sökord. Trunkering 

möjliggjorde för bredare sökningar så att enstaka artiklar inte skulle missas, vilket i 

kombination med block -och fritextsökning bidrog till att flera aspekter kring det 

utvalda området kom med i datainsamlingen. Noggrann dokumentering av sökningarna 

i ett sökschema (bilaga, 1) bidrar till ökad tillförlitlighet och verifierbarhet eftersom 

detta påvisar att datainsamlingen gjorts korrekt (Henricson, 2014).  

 

När sökningarna gjordes valdes det att exkludera databaserna Mark Allen Healthcare 

och SveMed+, vilket ses som en brist då relevanta artiklar kan missats. Valet grundade 

sig i den begränsade tid som fanns att utföra arbetet på. Eftersom tre databaser användes 

i arbetet kan det enligt Henricson (2014) fortfarande ses som en styrka då det påvisar en 
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eftersträvan att få en bred sökning viket stärker verifierbarheten. De utvalda databaserna 

var även bland de största inom omvårdnad och medicin vilket bidrog till valet av dessa. 

När sökningarna påbörjades i den andra och tredje databasen var många artiklar 

återkommande vilket tyder på viss saturation inom området.  

 

När artiklarna sedan valdes ut bestämdes inklusionskriterien att artiklarna inte fick vara 

publicerade innan år 2000, eftersom författarna med denna litteraturstudie ville uppnå 

ett resultat av nutida forskning. Detta ses som en styrka eftersom tidigare publicerade 

artiklar kunde gett en felaktig bild av området då samhället och vården konstant är i 

förändring. En inklusionskriterie som istället ses som en svaghet var att artiklarna bara 

fick vara på svenska eller engelska. Detta ledde till exkludering av alla andra språk och 

kanske därmed även relevanta artiklar. Motivationen till valet var att översättningen på 

grund av bristande språklig kunskap hade blivit felaktig, vilket kunde bidragit till 

systemfel vid säkerställning av artiklarnas kvalitét och egentligt innehåll. Vid 

sökningarna användes även abstract available och peer-rewievd, vilket ses som en 

styrka eftersom materialet granskats av någon som är kunnig inom området. Om så inte 

vore fallet kanske felaktig information hade skapat ett systemfel i arbetet. Användning 

av abstract available ses varken som styrka eller svaghet eftersom författarna behövde 

någon form av text som påvisade artiklarnas relevans. Användning av filtert sorterade 

bort enstaka artiklar som kanske var relevanta mot syftet, vilket inte hade kunnat 

påvisas eftersom möjlighet till vidare läsning hade saknats. 

 

Barn och ungdomar under 18 år exkluderades ur studien då de inte ingick i författarnas 

kompetensområde och avgränsades med hjälp av åldersfilter i datorbaserna. Dessa filter 

visade sig vid granskning av artiklarna vara opålitliga och tros ha baserats på de 

enskilda ländernas definition av när en person är vuxen. Felanvändning av dessa filter 

bidrog till att två av de utvalda artiklarna hade deltagare som var yngre än 18 år. 

Artiklarnas innehåll ansågs trots detta väldigt innehållsrika och svarade väl på syftet, en 
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stor majoritet av deltagarna var även över 18 år och därför gjordes valet att behålla 

studierna. 

 

Studierna skulle även vara kvalitativa eller mixad metod vilket ansågs logiskt då arbetet 

avsågs undersöka upplevelser. Att studera upplevelser är speciellt då det är unikt för 

varje person och bör enligt författarna därför analyseras enbart en gång. Eftersom detta 

resultat består till största del av citat som ordagrant skrivits ner av artikelförfattarna, 

ökar pålitligheten då resultatet till största del inte tolkats en andra gång. 

 

Eftersom arbetet grundade sig på andras studier var det viktigt för författarna att 

artiklarna som användes byggde på en etisk grund och därför var godkännande av en 

etisk kommitté en inklusionskriterie. Informationen i artiklarna var inte heller 

avslöjande eller utpekande och kunde därför inte härledas till enskilda informanter. 

Några av undersöknigarna erbjöd en summa pengar till informanterna, vilket skulle 

kunna bidragit till en högre svarsfrekvens bland personer som vanligtvis inte hade 

deltagit, bland annat de som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation. Eftersom 

summorna motsvarade 200-400 kr menade artikelförfattarna att det var en mer 

symbolisk gåva som tack för deltagandet och inte en betalning för medverkan. I 

samtliga studier gav informanterna sitt medgivande inför deltagandet och då studierna 

dessutom var godkända av en etisk kommitté ses detta som etiskt acceptabelt. 

 

När artiklarna sedan valts ut gjordes innehållsgranskningar individuellt av författarna 

och slutligen gemensamt för att säkerställa innehållets kvalité, vilket ökar pålitligheten 

(Henricson, 2014). De åtta artiklar som kvarstod efter granskningen analyserades med 

utgång i Fridbergs (2015) analysmetod vilket ansågs relevant för arbetet. Användning 

av en etablerad och tydlig analysmetod stärker verifierbarheten eftersom den lämnar lite 

rum för misstolkning. Resultatet sammanställdes gemensamt av författarna och 
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diskuterades med utomstående kurskamrater för att säkerställa resultatets relevans för 

syftet (Fridberg, 2015) och på så vis stärka tillförlitligheten (Henricson, 2014). 

 

Den sammanställda datan från artiklarna var originaldata som svarade mot arbetets 

syfte, vilket stärker resultatets tillförlitlighet (Henricson, 2014) och pålitlighet. Nästan 

alla artiklar fick lika mycket plats i resultatet med undantag av artikeln skriven av 

Poteat et al. (2013). Anledningen till att artikelns resultat förekommer mer sällan i 

arbetets resultat beror på att artikeln hade väldigt få delar som svarade på syftet. Vid en 

litteraturstudie är det viktigt att all data som svarar på syftet kommer med i arbetet och 

därför var det viktigt att även den artiklen kom med, vilket stärker studiens 

tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sammanlagt deltog 522 informanter som var transsexuella i de åtta utvalda artiklarna, 

varav fyra var från Kanada, två från USA och två från Storbritannien. Samtliga länder 

är västerländska i-länder som i samhälls -och sjukvårdsstruktur liknas vid Sveriges. 

Detta anses vara bra då forskningen blir överförbar till det Svenska samhället. Eftersom 

deltagandet i studierna är högt ökar överförbarheten och generaliserbarheten till andra 

populationer såsom LGBQ-minoritetsgrupper. Större delar av resultatet kommer från 

Kanada vilket sänker generaliserbarheten eftersom resultatet blir ensidigt. Anledningen 

till detta kan vara Kanadas positiva LGBTQ-historia som började redan på 60-talet och 

att de är internationellt sedda som ledande inom området (Rau, 2014).  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva transsexuella personers upplevelser av möten med 

vårdpersonal. Det framträdde tre fynd i resultatet som var diskriminerande annorlunda 

vård, bristande kunskap och tillit. Dessa fynd kommer att diskuteras med målet att 

minska otillfredsställande upplevelser genom att lyfta den personcentrerade vårdens 

betydelse. Författarna anser att personcentrerad vård i dessa möten är väsentligt för att 

lyfta personernas rättigheter och autonomi. I boken Tillämpning av personcentrering 
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inom hälso -och sjukvård beskriver Ekman, Norberg & Swedberg (2014) sin modell för 

personcentrerad vård i tre delar, vilka kommer att presenteras i förhållande till våra fynd 

under denna diskussionsdel. Med ett personcentrerat förhållningssätt avses bekräftelse 

av personens värdighet och självrespekt samt respekt för den fysiska kropp som är 

okränkbar (a.a.). 

 

Avsaknad av personanpassad vård i möten med vårdpersonal ledde till fyndet att många 

informanter upplevde att de blev annorlunda vårdade och bemötta jämfört med övriga 

patienter. Det beskrevs bland annat hur informanterna nekades vård och blev 

omplacerade när vårdpersonal fick reda på könsidentiteten (Bauer et al., 2009; Dewey, 

2008; Logie et al., 2012; Schilder et al., 2001). Genom att uppmärksamma 

diskrimineringens existens och därigenom lyfta fram ny kunskap, kan otillfredsställande 

upplevelser av möten med vårdpersonal minska. Detta kan troligen åstadkommas 

genom att införa nolltolerans mot diskriminering på alla instanser där vård utförs. 

Genom att arbetsgivare aktivt följer upp och presenterar hurvida vårdlagar följs, skapas 

repetitionsmöjligheter där vårdpersonal gemensamt kan reflektera över scenarier som 

varit bra respektive mindre bra. Införande av nolltolerans mot diskriminering stöds även 

av Shires och Jaffee (2015) vars forskning visar hur över 40% av de 1711 FTM-

deltagarna någon gång blivit diskriminerade verbalt eller fysiskt. De menar i sin slutsats 

att inte bara den medicinska vården kan förbättras genom liknande åtgärder, utan även 

gynna andra minoritetsgrupper som utsätts för diskriminering. I en liknande studie från 

USA anser Bradford, Reisner, Honnold och Xavier (2013) att det behövs mer forskning 

inom området för att skapa en djupare förståelse kring transsexuella personers 

upplevelser av diskriminering, vilket inte bara anses kunna förbättra den kulturella 

kompetensen inom området, utan även kunna bidra till insatser som hjälper personer 

som är transsexuella att bli mer delaktiga i vården (a.a.).  

 

I Ekman, Norberg och Swedbergs (2014) modell för personcentrerad vård bygger den 

första delen på delaktighet och tillit samt vikten av att alltid se personen som någon och 
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inte som något. Detta uppnås genom att vårdpersonal bekräftar patienterna utifrån att 

lyhört lyssna på deras berättelser (a.a.). Applicering av personcentrerad vård kan således 

leda till att upplevelser av diskriminerande annorlunda vård minskar, eftersom det 

skapas ett bekräftande möte där vårdpersonal tar sig tid att förstå patientens situation. 

Detta i kombination med aktiv uppföljning av vårdlagar bidrar till att uppfylla den 

mänskliga rättigheten till likvärdig sjukvård (UN, 1948). Backman (2014) beskriver hur 

mänskliga rättigheter har direkt relevans för medicin, folkhälsa och ett fungerande 

hälsosystem. Stor betoning läggs på vikten av tillgång till en hälso- och sjukvård som är 

jämnlik, icke-diskriminerande och rättvis (a.a.). Rapporter från Socialstyrelsen och 

Diskrimineringsombudsmannen visar dock att trots Patientlagens mål med en hälso- och 

sjukvård på lika villkor för alla i befolkningen (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 1, 6 

§), finns det ändå stora skillnader i hälsa och bemötande samt vilken vård som erbjuds 

mellan populationsgrupperna (Socialstyrelsen, 2015). Genom att arbeta för jämlik vård 

utifrån nolltolerans mot diskriminering kommer vårdpersonal komma ett steg närmre 

personcentrerad vård präglad av delaktighet och respekt för patientens integritet. Stryhn 

(2007) beskriver att denna etiska princip syftar till att respektera den personliga sfären, 

vilket kräver att vårdpersonal möter patienter från ett flerdimensionellt perspektiv (a.a.). 

 

När vårdpersonal möter patienter på detta vis leder det till nästa steg i modellen för 

personcentrerad vård. Vårdpersonalen ska då bekräfta patientens berättelse och 

applicera sin professionella kunskap för att slutligen skapa en vårdplan tillsammans med 

patienten (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Detta steg bygger på att det finns 

kunskap inom det berörda området så att vårdpersonal kan omsätta patientens berättelse 

till behandling, till skillnad från arbetets nästa fynd; kunskapsbrist hos vårdpersonal. 

Denna kunskapsbrist vid vård av personer som är transsexuella leder till icke fullständig 

eller inkorrekt vård som därigenom skapar otillfredsställande upplevelser (Bauer et al., 

2009; Dewey, 2008; Logie et al., 2012; Poteat et al., 2013; Schilder et al., 2001). En 

etisk princip som berör detta område är godhetsprincipen som syftar till att inte orsaka 

skada (Stryhn, 2007). Bristande kunskap i medicin och omvårdnad kan leda till stor risk 
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för ohälsa och skada istället för att främja hälsa hos patienter. Evidensbaserad vård 

kring personer som är transsexuella kan öka tillfredsställande upplevelser av möten med 

vårdpersonal samt öka vårdpersonalens kunskapsområde. Gerub & Willman (2014) 

beskriver hur omvårdnad handlar om att bibehålla, stödja och utveckla patienters hälsa, 

men ett faktum är att vårdpersonalens kompetens alltid påverkar resultatet av 

omvårdnaden. I takt med att globaliseringen ökar sprids kunskap snabbare och 

utvecklingen accelererar (a.a.). Detta gör det viktigt med vård som är baserad på 

vetenskap och beprövade erfarenheter som kan möta personers behovs så bra som 

möjligt. Det är således därför viktigt att vårdpersonalens kunskap konstant förnyas och 

utvecklas. 

 

När olika former av kunskap saknades vid vård av personer som är transsexuella blev 

vårdupplevelsen otillfredsställande, då det bland annat beskrevs upplevelser där 

vårdpersonalen saknade kunskap och överlämnade därför ansvaret att hitta information 

kring vårdandet till informanterna (Bauer et al., 2009; Dewey, 2008; Logie et al., 2012; 

Poteat et al., 2013). Utifrån detta är ett förbättringsförslag att kontinuerligt lyfta ut ny 

kunskap kring vård av personer som är transsexuella till vårdinstanser i landet. Detta är 

viktigt då samhället konstant utvecklas och kan säkerställa att den nya kunskapen 

kommer ut till arbetsplatser och inte stannar i teorin. Det kan även vara tänkvärt att 

bjuda in personer som är transsexuella i utbildningssammanhang för att tydliggöra vad 

det är som skapar otillfredsställande upplevelser. Båda parterna kan då delge 

tillfredsställande samt otillfredsställande upplevelser av vårdmöten för att utveckla en 

större förståelse kring ämnet och för varandra. Behovet av mer kunskap och utbildning 

inom det transsexuella området hos vårdpersonal belyser även Bradford et al. (2013), 

som lyfter vikten av kulturellt kunnig personal som kan representera detta 

underprioriterade område (a.a.) Författarna Socías et al. (2014) skriver om liknande 

fynd från Argentina där vårdpersonal ansågs behöva specifik utbildning vid vård av 

personer som är transsexuella. Genom att föreläsa om bemötande av specifika utsatta 

patientgrupper på vårdarbetsplatser runt om i Sverige, kanske fler minoritetsgrupper än 
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personer som är transsexuella gynnas då det handlar om att möta människor lika 

oberoende av bland annat könsidentitet, etnicitet eller religiösa åsikter. 

 

När vårdpersonal har mött och bekräftat personer lika enligt tidigare steg ur Ekman, 

Norberg och Swedbergs (2014) modell, görs noggrann dokumentation som båda 

parterna följer upp för att säkerställa god personcentrerad vård. När de två första stegen 

uppnås i form av bekräftelse och kunskap, skapar tillit möjligheter att vårda 

personcentrerat (a.a.). Detta leder till arbetets sista fynd; personer som är transsexuella 

upplever tillfredsställande möten med vårdpersonal när det finns tillit. Detta fynd tror 

författarna är en grund för personcentrerad vård som leder till att patient och 

vårdpersonal kan föra en dialog som slutligen leder till personanpassad omvårdnad. 

Genom att bekräfta personen på detta vis tros nya möjligheter till tillfredsställande vård 

öppna sig. Detta stöds av Björngrens (2014) beskrivning där tillit ses som ett centralt 

begrepp i vården och som bland annat har inverkan på patienttillfredsställelse och 

kommunikationskvalité. Tillit ses även som en grundläggande förutsättning för att 

vårdpersonal ska lyckas med sitt arbete (a.a.). Detta fynd lyfter de två tidigare fyndens 

relevans och påvisar dessutom att personcentrerad vård behövs för att upplevelserna ska 

bli tillfredsställande. Att vårda personcentrerat lyfter även patienters autonomi, eftersom 

de då blir delaktiga i vården (Stryhn, 2007). McCann och Sharek (2014) beskriver också 

i en studie från Irland att behov av medkänsla, kompetens, respekt för mångfald, 

autonomi och mänskliga rättigheter är essentiellt vid omvårdnad av LBGT-personer. 

För att uppnå denna kvalité på vården, anses det krävas fortlöpande reflektion, 

handledning och utbildning (a.a.).  

 

För att bemöta personer som är transsexuella på ett tillfredsställande sätt och kunna ge 

likvärdig vård, behövs bland annat ny forskning som belyser hur de upplever möten 

med vårdpersonal i Sverige. Detta arbete har endast analyserat och tolkat upplevelser 

från personer som är transsexuella, vilket kan vara av vikt att uppmärksamma eftersom 

det finns två sidor i ett möte. Vidare information och kunskap om hur vårdpersonal 



B
i
l
a
g
a
 
1 

21 

 

upplever möten med personer som är transsexuella behövs också för att på bästa sätt 

kunna utveckla och främja målet med mötesdomänen, vilket är ett ömsesidigt samarbete 

med god relation mellan parterna (Kim, 2010). Redan 1948 i The Universal Declaration 

of Human Rights beslöt Förenta nationerna (UN, 1948) att alla människor skulle ha rätt 

till likvärdig sjukvård, dock beskriver Backman (2014) hur rätten till hälsa än idag ofta 

inte får utrymme i den praktiska vården. Detta påvisar att vården ständigt behöver 

utvecklas för att kunna tillgodose de behov som finns. Författarna vill med detta arbete 

visa att brister i bemötande förekommer i stor utsträckning och genom ökad kunskap 

och förståelse för alla människors lika värde motverkas diskriminerande annorlunda 

vård. Författarna vill även lyfta tillitens betydelse för ett tillfredsställande vårdmöte 

samt påvisa hur personer som är transsexuella i stor utsträckning vill bli bemötta av 

vårdpersonal. 
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Bilaga 1, Sökschema  

Datum Databas Sökning 

nr 

Sökord och boolesk 

operator (AND, OR, NOT) 

Begränsningar/databasf

ilter 

Typ av 

sökning (t.ex. 

MESH-term, 

abstract, fritext) 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Relevant

a 

artiklar  

Anledning till 

exklusion 

2016-02-

16 

Cinahl 

 

1 Transgendered persons OR 

transsexuals 

Peer-rewievd, Abstract 

available, F.o.m 2000, 

All adults 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

236 0 0 0 

2016-02-

16 

Cinahl 

 

2 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

experienc* 

Peer-rewievd, Abstract 

available, F.o.m 2000, 

All adults 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

78 

 

Titlar: 78 

Abstract: 23 

11 

 

65 ej relevanta 

för syftet 

2016-02-

16 

Cinahl 

 

3 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

meeting* 

Peer-rewievd, Abstract 

available, F.o.m 2000, 

All adults 

MESH-term 

Cinahl 

Headings  

4 Titlar: 4 

Abstract: 4 

1 1 dublett 

3 ej relevanta 

för syftet 

2016-02-

16 

Cinahl 

 

4 Transgendered persons OR 

transsexuals AND health 

professionals 

Peer-rewievd, Abstract 

available, F.o.m 2000, 

All adults 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

18 

 

Titlar: 18 

Abstract: 3 

0 0 

2016-02-

16 

Cinahl 

 

5 Transgendered persons OR 

transsexuals AND Health 

care 

Peer-rewievd, Abstract 

available, F.o.m 2000, 

All adults  

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

49 Titlar: 49 

Abstract: 13 

5 

 

5 dubletter 

44 ej relevanta 

för syftet 
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2016-02-

16 

Cinahl 

 

6 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

qualitative studies 

Peer-rewievd, Abstract 

available, F.o.m 2000, 

All adults 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

39 

 

Titlar: 39 

Abstract: 8 

4 

 

4 dubletter 

35 ej relevanta 

för syftet 

 

2016-02-

29 

PsychINFO 7 Transgendered persons OR 

transsexuals 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

380 0 0 0 

2016-02-

29 

PsychINFO 8 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

experienc* 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

140 0 0 0 

2016-02-

29 

PsychINFO 9 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

meeting* 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

 

46 Titlar:46 

Abstract: 5 

3 2 dubletter 

43 ej relevanta 

för syftet 

 

2016-02-

29 

PsychINFO 10 Transgendered persons OR 

transsexuals AND health 

professionals 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

70 0 0 0 
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2016-02-

29 

PsychINFO 11 Transgendered persons OR 

transsexuals AND health 

care 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

74 0 0 0 

2016-02-

29 

PsychINFO 12 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

qualitative studies 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

115 

 

0 0 0 

2016-02-

29 

PsychINFO 13 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

experienc* AND health 

professionals 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

51 Titlar:51 

Abstract: 10 

4 

 

 

3 dubletter 

47 ej relevanta 

för syftet 

 

2016-02-

29 

PsychINFO 14 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

experienc* AND health 

care 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

54 Titlar:54 

Abstract:10 

4 

 

3 dubletter 

50 ej relevanta 

för syftet 

 

2016-02-

29 

PsychINFO 15 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

experienc* AND 

qualitative studies 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

83 Titlar: 83 

Abstract: 8 

3 3 dubletter 

80 ej relevanta 

för syftet 

 



 

30 

 

2016-02-

29 

PsychINFO 16 Transgendered persons OR 

transsexuals AND health 

professionals AND health 

care 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

56 0 0 0 

2016-02-

29 

PsychINFO 17 Transgendered persons OR 

transsexuals AND health 

professionals AND 

qualitative studies 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

 

51 Titlar: 51 

Abstract: 12 

6 4 dubletter 

45 ej relevanta 

för syftet 

 

2016-02-

29 

PsychINFO 18 Transgendered persons OR 

transsexuals AND health 

care AND qualitative 

studies 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, 

Adulthood (18 yrs & 

older) 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

51  Titlar: 51 

Abstract: 10 

7 5 dubletter 

44 ej relevanta 

för syftet 

 

2016-02-

29 

PubMed 19 Transgendered persons OR 

transsexuals 

Peer-reviewed, F.o.m 

2000, Sve+Eng, Adult 

(19 years+), Abstract 

available 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

715 0 0 0 

2016-02-

29 

PubMed 20 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

experienc* 

F.o.m 2000, Sve+Eng, 

Adult (19 years+), 

Abstract available 

 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

149 0 0 0 
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2016-02-

29 

PubMed 21 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

meeting* 

F.o.m 2000, Sve+Eng, 

Adult (19 years+), 

Abstract available 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

 

5 Titlar: 5 

Abstract: 4 

1  4 ej relevanta 

för syftet 

 

2016-02-

29 

PubMed 22 Transgendered persons OR 

transsexuals AND health 

professionals 

F.o.m 2000, Sve+Eng, 

Adult (19 years+), 

Abstract available 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

39 Titlar: 39 

Abstract: 13 

5 1 dublett 

34 ej relevanta 

för syftet 

2016-02-

29 

PubMed 23 Transgendered persons OR 

transsexuals AND health 

care 

F.o.m 2000, Sve+Eng, 

Adult (19 years+), 

Abstract available 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

205 0 0 0 

2016-02-

29 

PubMed 24 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

qualitative studies 

F.o.m 2000, Sve+Eng, 

Adult (19 years+), 

Abstract available 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

 

55 

 

Titlar: 55 

Abstract: 10 

7 6 dubletter 

48 ej relevanta 

för syftet 

2016-02-

29 

PubMed 25 Transgendered persons OR 

transsexuals AND 

experienc* AND health 

care 

F.o.m 2000, Sve+Eng, 

Adult (19 years+), 

Abstract available 

MESH-term 

Cinahl 

Headings 

fritext 

59 Titlar: 59 

Abstract: 17 

11 6 dubletter 

48 ej relevanta 

för syftet 
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Bilaga 2, Röda korsets granskningsmall 
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Bilaga 3, Artikelöversikt 
Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Bauer, G. 

Hammond, R. 

Travers, R. 

Kaay, M. 

Hohenadel, K. 

Boyce, M. 

 

”I Don’t Think Is 

Theoretical; This Is 

Our Lives”: How 

Erasure Impacts 

Health Care for 

Transgender People. 

 

Kanada, 2009. 

 

Hur påverkar 

överskrivning 

vården för 

transsexuella 

personer?* 

 

 

Slumpmässigt urval 

 

Mixmetodsstudie. 

85 transsexuella personer 

som var 18+. 

 

Datainsamlingmetod: 

Enkät + 

fokusgruppsintervjuer. 

Rekrytering skedde via posters, 

lokala stödgrupper, 

välfärdsorganisationer. 

Enkät rörande demografi + 7 

fokusgruppsintervjuer i Toronto, 

Ottawa och Guelph som blev 

ljudinspelade, nedskrivna och sedan 

kontrollerade så det inte skulle finnas 

några fel. 

 

GT användes för att analysera datan. 

Det var svårt att förstå hur sociala 

bestämningsfaktorer, 

såsom tillgång till hälso- och 

sjukvård, påverkar 

transpersoners liv utan att förstå 

vårdprocesser där transsexuella 

förbisågs. 

 

Forskningen lyfte fram den roll 

och form förbiseendet skedde i 

inom vården och syftar till att 

förbättra så att detta sker i mindre 

grad. 

Tillförlitlighet (T): Hög, resultatet svarar 

på syftet, relevant urval, analys & metod. 

 

Pålitlighet (P): Förförståelse saknas, 

dock anses studien har hög pålitlighet då 

allt var orginaldata, det var flera forskare 

som skrev, granskade, analyserade samt 

detaljerna var väl gjorda. 

 

Verifierbarhet (V) : Hög då metoden är 

utförligt beskriven. 

 

Överförbarhet (Ö): Hög då resultat är väl 

beskrivet och borde kunna föras över till 

en liknande population. 

 

Dewey, J. 

 

Knowledge 

Legitimacy: How 

Trans-Patient 

Behavior Supports 

and Challenges 

Current Medical 

Knowledge. 

 

USA, 2008. 

 

 

 

 

 

Se hur 

Hirschkorn’s 

teoretiska modell 

hjälper till att 

förstå trans-

patienters 

medicinska 

upplevelser, deras 

inställning till 

medicinska möten 

och deras förmåga 

att bekräfta och 

utmana den 

medicinska 

vetenskapen.* 

 

Bekvämlighetsurval 

 

22 självidentifierande 

transsexuella personer. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Intervjuer.  

Deltagare i en ett år lång 

observationsstudie av tre 

transorganisationer i en stor stad i 

USA. 

 

Medelåldern var 48 år.  

 

Intervjuer. 

 

GT- analys. 

 

Trans-patienterna berättar om 

olika upplevelser i kontakt med 

vårdpersonal, så som att bli 

vägrad vård, känna sig obekväm 

med vårdpersonal eller att känna 

obehag. 

 

Patienterna lär sig hur de måste 

bete sig och se ut för att få den 

vård de önskar, då samma 

behandlingar (t.ex. hormoner) 

endast ges till ”rätt personer”.  

T: Hög, resultatet svarar på syftet,  

relevant urval & analys. Dock var 

metoden ej utförlig. 

 

P: Förförståelse saknas, dock anses 

studien har hög pålitlighet då allt var 

orginaldata, det var flera forskare som 

skrev, granskade, analyserade samt 

detaljerna var väl gjorda. 

 

V:Låg då metoden inte är utförligt 

beskriven. 

 

Ö: Hög då resultat är väl beskrivet och 

borde kunna föras över till en liknande 

population. 



 

36 

 

Hunt, J. 

 

An initial study of 

transgender people’s 

experiences of 

seeking and receiving 

counselling or 

psychotherapy in the 

UK. 

 

Storbritannien, 2013 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

transsexuella 

personers 

upplevelser av att 

söka och få 

rådgivning eller 

psykoterapi 

utanför 

könsidentitesklini

ker inom 

Storbritannien.* 

Slumpmässigt urval 

 

transsexuella (5 intervjuer) 

personer som var 16 år+.  

 

Inkl.krit. Se sig själv som 

transsexuell, vara över 16 

år och ha haft minst en 

upplevelse av att gå på 

rådgivning utanför 

könsidentiteskliniker inom 

Storbritannien. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Internetenkät och fem 

intervjuer. 

 

Enkäten lades upp på nationella 

internetforum för transsexuella och 

flygblad med information om och att 

det söktes deltagare skickades till 

över 50 TS-organisationer och 

supportgrupper i landet. De som 

rapporterade att de hade haft tre eller 

fler upplevelser av rådgivning 

tillfrågades om de ville vara med och 

intervjuas. Fem personer blev 

intervjuade och svaren skrevs ner 

ordagrant.  

 

Tema-analys som understöds med 

hermeneutisk filosofi. 

Det uttrycktes varierande 

upplevelser av rådgivningen, men 

deltagarna värdesatte relationen 

till vårdpersonal som fick dem att 

känna sig bekräftade, som 

lyssnade och som förstod dem. 

T: Hög, resultatet svarar på syftet,  

relevant urval, analys & metod. 

 

P: Hög, då förförståelse finns samt 

undersökningen betydelse. Författaren 

var ensam men tog hjälp av andra såsom 

bl.a. assistent vid analys och granskning. 

Allt var orginaldata och detaljerna var 

väl gjorda. 

 

V:Hög då metoden är utförligt beskriven. 

  

Ö: Hög då resultat är väl beskrivet och 

borde kunna föras över till en liknande 

population. 

Logie, C.  

James, L. 

Tharao, W. 

Loufty, M. 

 

“We don’t exist”: a 

qualitative study of 

marginalization 

experienced by HIV-

positive lesbian, 

bisexual, queer and 

transgender women 

in Toronto, Kanada. 

 

Kanada, 2012. 

 

 

 

 

Att utforska 

vardagliga 

utmaningar och 

erfarenheter av att 

få tillträde till 

HIV-hjälp som 

HIV-positiva 

LBTQ kvinnor i 

Toronto.* 

 

 

 

Subjektiv –och 

bekvämlighetsurval.  

 

23 personer, 7 LBQ 

kvinnor och 16 TS 

kvinnor. 

 

Inkl.krit:HIV-positiva 

kvinnor som var LBTQ. 

 

Fokusgruppsintervjuer. 

 

Datan kom från en större 

studie med 15 

fokusgrupper (n=104) 

HIV-pos. kvinnor. Två av 

grupperna valdes, en med 

LBQ kvinnor (n=7) och en 

med TS kvinnor (n=16). 

Muntligt och flygblad i flera 

välfärdsorganisationer ,”peer research 

assistants” hyrdes och tränades att 

hjälpa till med rekryteringen. 

 

Datainsamlingen skedde i 

kvinnokliniker i downtown Toronto. 

 

Fokusgrupperna blev inspelade och 

översattes sedan ordagrant.  

 

Induktivt och deduktivt 

tillvägagångssätt användes vid 

analysen. 

De upplevde flera hinder i vägen 

till HIV-vård och stöd, så som 

genomgående stigmatisering 

gällande HIV-pat, hetronormativa 

assumptioner, diskriminering och 

inkompetent vårdpersonal.  

T: Hög, resultatet svarar på syftet,  

relevant urval, analys & metod. 

 

P: Finns ingen förförståelse, anses dock 

ha hög pålitlighet då det var orginaldata, 

det var flera forskare som skrev, 

granskade, analyserade samt att 

detaljerna var väl gjorda. 

 

V: Hög, då metoden är väl beskriven.  

 

Ö: Hög då resultatet är väl beskrivet och 

borde kunna överföras till en liknande 

population. 
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Lyons, T. 

Shannon, K. 

Pierre, L. 

Small, W. 

Krüsli, A. 

Kerr, T. 

 

A qualitative study of 

transgender 

individuals’ 

experiences in 

residential addiction 

treatment settings: 

stigma and 

inclusivity. 

Kanada, 2015. 

 

Att kvalitativt 

undersöka 

transsexuella 

individers 

upplevelser av 

missbruksbehandl

ing på 

behandlingshem. 

Bekvämlighets och 

snöbollsurval 

 

34 transsexuella personer, 

14 år+. 

 

Inkl.krit. Identifiera sig 

som transsexuell, har sålt 

sex eller använt olagliga 

droger, bo i Greater 

Vancouver-området samt 

att vara 14 år eller äldre.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Intervjuer. 

Rekryterades från fyra öppna 

prospektiva studier, tre med individer 

som använde droger och en med 

individer som sålde sex. Samt 3 som 

var rekryterade via andra deltagare.  

 

Intervjuer spelades in på ett 

forskningskontor i Vancouver.  

 

Teoretisk tema-analys. 

Informanternas upplevelser 

varierade beroende på om deras 

identitet var accepterad på 

behandlingshemmen eller ej.  

 

De som upplevde stigmatisering 

och våld lämnade behandlingen i 

förtid och kom inte tillbaka, 

medan de som kände sig 

inkluderade och respekterade 

vittnade om positiva 

vårdupplevelser. 

T: Hög, resultatet svarar på syftet,  

relevant urval & analys. Medel metod. 

 

P: Förförståelse saknas, anses dock att 

studien har hög pålitlighet då allt var 

orginaldata, det var flera forskare som 

skrev, granskade, analyserade (tsm med 

två TS deltagare) samt att detaljerna var 

väl gjorda. 

 

V:Medel, då metoden inte är utförligt 

beskriven, men ändå så pass bra att man 

skulle kunna efterlikna studien.  

 

Ö: Hög då resultat är väl beskrivet och 

borde kunna föras över till en liknande 

population. 

Poteat, T. 

German, D. 

Kerrigan, D. 

 

Managing 

uncertainty: A 

grounded theory of 

stigma in transgender 

health care 

encounters. 

 

USA, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Att utforska hur 

diskriminering 

fungerar i 

vårdmöten mellan 

transsexuella 

patienter och 

vårdpersonal.* 

Subjektivt urval. 

  

55 TS-personer och 12 

som jobbade som VP 

deltog i en intervju var. 

 

Inkl.krit för de TS var 18 

år+, bo i metropolitan-

området och identifiera sig 

som transsexuell. 

 

Inkl.krit för VP var 18 år+, 

jobba i metropolitan-

området och ha vårdat 

minst en transsexuell pat 

det senast året.  

Flyers i stadens LGBT-vårdcentral, 

studien presenterades genom 

tillkännagivanden i supportgrupper, 

organisationer som tillhandahåller 

service för TS-communities, muntligt 

och CAB hjälpte att rekrytera. De 

rekryterade kontrollerades via telefon 

och de som kom med blev 

schemalagda för intervju.  

 

Via e-mail rekryterades VP som var 

kända av författarna och 

rekommenderade av CAB.  

Intervjuerna skedde på 

projektkontoret i en central del av 

staden alt i eget kontor med viss VP. 

Intervjuerna blev inspelade och 

nedskrivna ordagrant. 

Kvalitativ GT-analys. 

Deltagarna berättar om 

upplevelser av stigmatisering och 

diskriminering. De antog ofta att 

vårdpersonal inte bara skulle vara 

oförberedda på hur man vårdar 

dem, utan även på att deras 

existerade, vilket gjorde att många 

kände liksidigt obehag.  

 

Deltagarna uttryckte frustration 

över att vårdpersonal inte var 

säkra på vilket personligt 

pronomen de skulle använda samt 

över deras kunskapsbrist gällande 

transgendermedicin. Detta har 

gjort att många TS-patienter 

själva försöker utbilda sina 

vårdgivare.  

T: Hög, resultatet svarar på syftet,  

relevant urval, analys & metod. 

 

P: Hög, finns förförståelse samt 

undersökningens betydelse. Allt är 

orginaldata. Analys och granskning, samt 

att detaljerna var väl gjorda. 

 

V:Hög då metoden är utförligt beskriven.  

 

Ö: Hög då resultat är väl beskrivet och 

borde kunna föras över till en liknande 

population. 
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Schilder, A. 

Kennedy, C. 

Goldstone, I. 

Ogden, R. 

Hogg, R. 

O´Shaughnessy, M.  

 

“Being dealt with as a 

whole person.” Care 

seeking and 

adherence: the 

benefits of culturally 

competent care. 

 

Kanada, 2001 

Att karakterisera 

förhållandet 

mellan identitet 

och 

vårdupplevelser i 

sexuella 

minoriteter hos 

HIV-positiva 

män.* 

Subjektiv urval. 

 

47 deltagare, fyra under 

24, resten 25-60 år. HIV-

positiva män. 

 

Inkl.krit:HIV-positiva män 

som var gay, bi eller 

transsexuella. 

 

Enkät, fyra fokusgrupper + 

individuella intervjuer. 

Rekrytering skedde via reklam, 

muntligt, sociala nätverk och på 

samlingsplatser, föreningar, 

vårdplatser där HIV-pos. personer 

vistas.  

 

Datainsamlingen skedde i downtown 

Vancouver BC på TBG- 

välfärdsorganisationer, med undantag 

av bi-män, som intervjuades på 

sjukhus. 

 

Enkät, fokusgrupper + indiv. 

intervjuer som spelades in.  

GT-analys. 

Vårdpersonal som är 

framgångsrika med GBT-män är 

medvetna om olika problem, så 

som att få vård som en sexuell 

minoritet.  

 

De har kunskap om och hur 

sexuella & sociala identiteter och 

kulturella betydelser kan förbättra 

tillgängligheten i vården.  

T: Hög, resultatet svarar på syftet,  

relevant urval, analys & metod. 

 

P: Förförståelse saknas. Anses dock att 

studien har hög pålitlighet då allt var 

orginaldata, det var flera forskare som 

skrev, granskade, analyserade samt att 

detaljerna var väl gjorda. 

 

V:Hög då metoden är utförligt beskriven.  

 

Ö: Hög då resultat är väl beskrivet och 

borde kunna överföras till en liknande 

population. 

Speer, S. 

McPhilips, R. 

 

Patients’ perspectives 

on psychiatric 

counsultations in the 

Gender Identity 

Clinic: Implications 

for patient-centered 

communication. 

 

Storbritannien, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utforska 

transsexuella 

patienters 

uppfattning av 

kommunikation 

med psykiatrer i 

en 

könsidentitetsklini

k, samt att få en 

avancerad 

förståelse av 

patientcentrerad 

kommunikation i 

psykiatrisk låst 

vårdavdelning. 

Bekvämlighetsurval. 

 

182 transsexuella patienter 

i en könsidentitetsklinik. 

 

Inkl. kriterier: Att ge 

medgivande om att deras 

konsultationer kunde 

spelas in.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Intervjuer.  

182 patienter av vilka 54 tillfrågades 

om de ville medverka i en intervju, 

24 tackade ja och av dessa blev 21 

intervjuade.  

 

Intervjuerna spelades in, 20 över 

telefon och en ansikte mot ansikte.  

 

Induktiv analysmetod. 

 

Uppfattning av konsultationerna 

delades upp i 3 delar; vad de 

gillade med kommunikationen, 

vad de inte gillade & vad de ansåg 

vara jobbigt men nödvändigt.  

 

Doktorer som var sociala, 

lyssnade, var kunniga och såg 

patienten som en hel person var 

omtyckta. Doktorer som var 

otrevliga, aggressiva, kritiska, ej 

personcentrerade i vårdandet, 

samt som frågade svåra 

plågsamma frågor och var 

övervänliga tycktes ej om. Svåra 

eller aggressiva frågor som ibland 

gav möjlighet att tänka och 

ifrågasätta sig själva och kunde 

hjälpa att avgöra ett livsval, var 

bra även om det var tufft.  

T: Hög, resultatet svarar på syftet,  

relevant urval, analys & metod. 

 

P: Förförståelse saknas, anses dock att 

studien har hög pålitlighet då allt var 

orginaldata, det var två forskare som 

skrev, granskade, analyserade samt att 

detaljerna var väl gjorda. 

 

V:Hög då metoden är utförligt beskriven.  

 

Ö: Hög då resultat är väl beskrivet och 

borde kunna föras över till en liknande 

population. 

* Det sammanfattade resultatet är enbart de delar av artiklarnas resultat som svarar mot denna litteraturstudies syfte. 


