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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Cis-normativa uppfattningar finns genomgående i samhället och når även 
hälso- och sjukvården, där de på flertalet sätt påverkar dess utformning. 
Transpersoner, vilka står utanför dessa normer, har ett försämrat hälsoläge jämfört 
med cis-personer, och upplever också att de stöter på hinder då vård söks. 
Sjuksköterskan skall sträva efter en god vård på lika villkor för hela befolkningen, men 
ofta påvisas begränsade kunskaper gällande transpersoner och gruppens specifika 
behov. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors kunskaper om, och 
upplevelser av att vårda transpersoner. 
Metod: Genom åtta individuella intervjuer samlades information för att söka svar på 
syftet. Inhämtat material analyserades sedan med latent innehållsanalys. 
Resultat: Då sjuksköterskor vårdade transpersoner upplevde de ofta en 
otillräcklighet, vilken grundades i osäkerhet, okunskap eller upplevelsen av maktlöshet 
att påverka situationen. Det syntes också en strävan efter att erbjuda god vård genom 
att lösa uppkomna problem och se människan istället för könet. Cis-normativiteten i 
samhället upplevdes påverka både rådande uppfattningar om transpersoner samt 
sjukvårdssystemets utformning och funktion. 
Slutsats: Sjuksköterskors utbildning och fortbildning på ämnet är bristfällig. Behovet 
av vidare forskning är stort för att kunna vidta åtgärder och garantera transpersoner 
en god vård. 
 
 
Nyckelord: Bemötande, intersektionalitet, kunskap, könsidentitet, omvårdnad, 
transperson, upplevelse  
  



 
 

“Should I say “ze”?” Nurse’s knowledge and experiences of caring 
for transgender people – a qualiative interview study 
 
Summary 
 

Background: Cis normative conceptions can be found throughout society and 
therefore also affect the health care system. Transgender people, whom are excluded 
in this normative way of thinking –  have a poorer health status compared with cis-
persons, and when seeking health care, they tend to experience various obstacles. 
Nurses have the responsibility to strive for good and equal care for all, but often tend 
to lack knowledge of transgender people and their specific needs. 
Purpose: The purpose of the study was to explore nurse’s knowledge and experiences 
of caring for transgender people. 
Method: During 8 individual interviews, information was gathered to answer the 
purpose. Obtained material was analyzed with latent content analysis. 
Results: While caring for transgender people, nurses felt insufficient due to 
insecurity, incapability or lack of knowledge. They also strived to offer good health care 
regardless of gender, through solving problems that arose. Society’s cis normativity 
seemed to affect the way transgender people were perceived, but also the form and 
function of the entire health care system. 
Conclusion: Education and further training on the subject is insufficient. Further 
research is necessary to provide good health care for transgenders people 
 
 
Keywords: Experience, intersectionality, knowledge, gender identity, nursing, 
transgender, treatment 
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Inledning 

Kunskapen om transpersoner1 hos vårdpersonal är mycket begränsad, både inom 
vårdsektorn och utbildningsväsendet (Sirota, 2013). I hälso- och sjukvårdslagen 
fastslås samtidigt att målet med den svenska hälso- och sjukvården är främjandet av 
god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 2017:30). 

Den svenska hälso- och sjukvården upplevs av transpersoner som inadekvat och 
okänslig angående deras behov och det finns ofta rädsla och oro för att diskrimineras i 
samband med kontakten (Lindroth, Zeluf, Mannheimer & Deogan, 2017; Zeluf, 
Dhejne, Orre, Mannheimer, Deogan, Höijer, & Thorson, 2016). Dessutom visar studier 
runt om världen att transpersoner frekvent diskrimineras, att vården de ges i många 
fall är bristfällig och att okunskap finns hos vårdpersonal (Bauer, Scheim, Deutsch & 
Massarella, 2014; Grant, Mottet, Tanis, Harrison, Herman & Keisling, 2011; Heinz & 
MacFarlane, 2013; Kellet & Fitton, 2017). Samhällets heteronormativitet2 är en del av 
förklaringen till att transpersoner inte får behovs- och individanpassad vård, utan 
istället får acceptera att vårdas utifrån hälso- och sjukvårdens syn på transkroppen och 
-identiteten (Folkhälsomyndigheten, 2016; World Health Organisation [WHO], 
2008).  

Vårdkontakt till följd av könsdysfori3 har ökat i hela världen, och fler utredningar kring 
könsidentitet görs nu än någonsin tidigare (Frisén, Söder & Rydelius, 2017). Samtidigt 
har gruppen transpersoner sämre hälsostatus både fysiskt, psykiskt och socialt än 
genomsnittet, vilket skapar ett stort behov av transkompetenta vårdgivare (Gäredal & 
Orre, 2011; Lombardi, Wilchins, Priesing, Malouf, 2001; Nemoto, Bödeker & Iwamoto, 
2011; Zeluf et al., 2016). För att kunna erbjuda transpersoner god vård måste hetero- 
och cis-normativa uppfattningar inom hälso- och sjukvården medvetandegöras och 
reflekteras (WHO, 2008). 
 

  

                                                
1 Transperson: Paraplybegrepp som beskriver personer vars könsidentitet och könsuttryck 
inte korrelerar med det kön de tilldelades vid födseln (Bevan, 2017). Prefixet ”trans” är latin 
och betyder ”överskridande” (NE, u.å.; RFSL, 2015) 
 
2 Heteronormativitet: Tvåkönssystemet accepteras av allmänheten som grund för människors 
könsidentitet – baserat på denna ses vissa egenskaper och beteenden som mer eller mindre 
lämpliga utifrån individens könstillhörighet (Röndahl, 2010). 
 
3 Könsdysfori: Stor ångest och psykiskt lidande till följd av inkongruens i tilldelat kön och 
upplevt/uttryckt kön (American Psychiatric Association, 2013). 
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Bakgrund 

Transpersoners hälsa 

Transpersoners könsidentitet och/eller könsuttyck går emot flera samhällsnormer 
såsom rådande tvåkönssystem och uppfattningen om att uttryck och beteenden kan 
definieras som antingen manliga eller kvinnliga. Detta kan tänkas vara en viktig 
anledning till att hälsan i denna grupp både är sämre, och ter sig på ett annorlunda sätt 
än hälsan hos cis-personer4 (Folkhälsomyndigheten, 2014; 2015; Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017a; Zeluf et al., 2016). Hälsoproblem såsom oro, ängslan, 
sömnstörning, svår värk och olika former av långvarig sjukdom rapporteras oftare hos 
transpersoner (Zeluf et al., 2016; Nemoto et al., 2011), medan övervikt och fetma är 
mindre vanligt än hos cis-personer (Zeluf et al., 2016). I och med omgivningens 
bristande acceptans och den stora risken att utsättas för diskriminering och 
trakasserier har många transpersoner ett behov av att dölja sin könsidentitet 
(Bockting, Miner, Romine, Hamilton & Coleman, 2013; Folkhälsomyndigheten, 2015; 
Nemoto et al., 2011). Detta leder i sin tur till att de inte nås av de hjälpinsatser som 
erbjuds, men är också begränsande för socialt liv, livskvalitet och vardag (Alegría, 
2010; Bockting et al., 2013; Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Det är även vanligare att transpersoner råkar ut för fysisk misshandel och trakasserier, 
vilket kan leda både till kroppsskador och psykiskt lidande och som en följd av detta 
olika typer av substansmissbruk (Lombardi et al., 2001; Nemoto et al., 2011; Williams 
& Freeman, 2007). Transpersoner (med främst MTF-erfarenhet5) drabbas av HIV i 
högre utsträckning än personer med cis-könsidentitet (Garofalo, Deleon, Osmer, Doll 
& Harper, 2006; Herbst, Jacobs, Finlayson, McKleroy, Neumann & Crepaz, 2008; 
WHO, 2011) – något som tros bero på att dessa individer inte fångas upp i traditionella 
preventiva och promotiva åtgärder, såsom kampanjer för säkrare sex (Nemoto, Luke, 
Mamo, Ching och Patria, 1999). De HIV-preventiva åtgärder som riktar sig till 
transpersoner är mycket begränsade (Gäredal & Orre, 2011). Transpersoner kan ha 
svårt att finansiera den transvård de behöver i form av hormonbehandling, därför är 
det inte ovanligt att dessa preparat införskaffas och administreras utan sjukvårdens 
inblandning (Kellet & Fitton, 2017). Dessa preparat injiceras, och risken för diverse 
blodsmittor är stor då kanyler delas. Att medicinera med hormoner utan tillsyn från 
hälso- och sjukvård medför i sin tur en mängd risker, såsom kardiovaskulära 
sjukdomar, leverabnormaliteter, tromboemboliska sjukdomar och ökad risk för 
diabetes (Feldman & Bockting, 2003; Williams & Freeman, 2007). 

Både hos transpersoner och hos vårdpersonal är kunskaperna om transpersoners 
sexuella hälsa bristfällig (Lindroth et al., 2017; Pitts, Couch, Mulcare, Croy & Mitchell, 
2009; Rounds, Mcgrath & Walsh, 2013). Urologisk och gynekologisk vård upplevs av 

                                                
4 Cis-person: Person vars könsidentitet, könsuttryck och sexualitet går i linje med det vid 
födseln tilldelade könet (Bevan, 2017; Stewart & O’Reilly. 2017). Prefixet ”cis” används inom 
flera områden och har den ungefärliga betydelsen ”på samma sida” (NE, u.å.; RFSL, 2015). 
 
5 Male-to-female (MTF) och Female-to-male (FTM): Beteckningar som används för att 
beskriva transerfarenhet (Bevan, 2017). 
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den anledningen vara extra svårt att både söka och ge (Pitts et al., 2009; Rounds et al., 
2013). 

Alla transpersoner lever inte öppet med sin identitet, och det är därför svårt att ta fram 
korrekt statistik över gruppens hälsoläge. De transpersoner som lättast nås är de som 
sökt transvård eller genomgått transrelaterade kirurgiska ingrepp, och dessa är ofta 
överrepresenterade i studier gällande transpersoner. Detta kan ge en osann bild av 
populationen som homogen (Larsson, Lilja, Fossum, Bergström Walan & Berg, 2008; 
Winter, Diamon, Green, Karasic, Reed, Whittle, Wylie, 2016; Zucker & Lawrence, 
2009). I Sverige finns inte tillräckligt med studier om transpersoners hälsa. Den 
allmänna hälsosituationen för transpersoner i Sverige är fortfarande okänd (Zeluf et 
al., 2016). 

 

Samhälleliga normer och deras plats i hälso- och sjukvård 

Normer beskrivs i Nationalencyklopedin [NE] (u.å.) som det beteende som är 
”normalt” och godtagbart. När en uppfattning delas av många människor sägs denna 
uppfattning vara normativ: en regel eller ett föredöme för hur människan bör tänka, 
göra och vara (Röndahl, 2010). Faktorer som gör det möjligt för normer att uppstå och 
leva kvar är människans okunskap och rädsla för det främmande (Bockting et al., 
2013). 

Dagens samhälle är heteronormativt, vilket innebär att allmänheten accepterar 
tvåkönssystemet som grund för människors könsidentitet – maskuliniteten reserveras 
för män, och femininiteten för kvinnor (Röndahl, 2010). Cis-könsidentiteten ses av 
samhället som det ideala, och av alla individer förväntas en heterosexuell, monogam 
läggning där reproduktion är centralt (Alm, Bremer, Nord & Schmitt, 2016; Enson, 
2015). I mötet med människor förutsätts en heterosexuell, binär könsidentitet till dess 
att något annat indikeras (Smirthwaite, 2010; Stewart & O’Reilly, 2017).  Rådande 
tvåkönsnorm framhåller de binära könsidentiteterna man och kvinna som det ideala, 
och underkänner icke-binära8 könsidentiteter (Flodman, 2010; Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter [RFSL], 2015). 

Begreppet cis kan ses som motsats till trans och beskriver det linjära könet – där 
individens kropp, könsidentitet, pronomen9, namn, personnummer, könsuttryck och 
reproduktionsorgan samtliga är antingen maskulint eller feminint kodade (Alm et al., 
2016). Sett ur ett cis-normativt perspektiv är det som definierar en persons 
könsidentitet de genitalorgan som personen föds med snarare än att personen själv 
definierar sin egen könsidentitet (Stewart & O’Reilly. 2017). Att vara cis-person medför 
i många fall ett antal privilegier som för transpersoner inte är självklara – att inte bli 

                                                
8 Icke-binär könsidentitet: Könsidentitet mellan eller bortom de binära könen. Begreppet kan 
fungera synonymt med ”queergender” och ”intergender” (Bevan, 2017). 

9 Pronomen: Ord som används då en individ benämns i tredje person. Han och hon är de 
pronomen som kopplas till de binära könsidentiteterna. Hen och den är könsneutrala 
pronomen som kan användas då en persons könsidentitet är icke-binär, okänd eller ej relevant 
(RFSL, 2015). 
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trakasserad, diskriminerad, behöva utstå våld eller att bli ifrågasatt på grund av sitt 
kön eller sin könsidentitet (Alm et al., 2016). 

Det finns även transnormer, vilka definierar vad som är önskvärda egenskaper hos 
transpersoner. Utifrån den transidentitet med vilken en person definierar sig erhålls 
olika privilegier och disfavörer, baserade på samhällets maktordningar (Alm et al., 
2016).  

Ovanstående beskrivna normer ses genomgående i samhället och dess institutioner – 
och når även hälso- och sjukvården (European Agency for Human Rights, 2014; 
Grant et al., 2011).  

 

Genusmedvetenhet i vårdutbildningar och på arbetsplatser 
Sjukvården upplevs av många transpersoner som svårtillgänglig. Det råder brist på 
vårdpersonal som har tillräcklig kunskap i transfrågor för att kunna hjälpa 
vårdsökande transpersoner på ett bra sätt. Transpersoner menar att det är viktigt att 
vårdpersonal har kunskaper om trans, men att det i nuläget inte är så 
(Folkhälsomyndigheten, 2015; Rounds et al., 2013). Ofta upplever transpersoner att 
vårdpersonal är i stort behov av utbildning i transfrågor, och det är vanligt 
förekommande att transpersoner själva får undervisa den personal de möter för att 
kunna få korrekt hjälp. Att förse vårdpersonal med transkompetens kan vara ett sätt 
att göra vården mer jämlik (Beagan, Chiasson, Fiske, Hosein, Myers & Stang, 2013; 
Grant et al., 2011; Heinz & MacFarlane, 2013). 

Resultatet av en studie som inkluderade läkar- och sjuksköterskeutbildningar vid flera 
olika svenska universitet visade att ingen av dessa i undervisningen behandlade HBTQ-
personer10 (Röndahl, 2011). Andra studier visar att antalet undervisningstimmar som 
behandlar HBTQ-frågor i sjuksköterskeutbildningar i andra delar av världen också är 
mycket få eller saknas helt (Corliss, Shankle & Moyer, 2017; Cornelius, Enweana, 
Alston & Baldwin, 2017; Lim, Johnson, Eliason, 2015; Müller, 2013; Walsh & 
Hendrickson, 2015). Trots att kunskap om transpersoners hälsa finns tillgänglig 
integreras denna inte i läromaterial och undervisning (Bauer, Hammond, Travers, 
Kaay, Hohendel & Boyce, 2009). Lärosäten har sällan den kompetens som krävs för att 
utbilda HBTQ-medvetna sjuksköterskor, vilket är problematiskt eftersom det har 
direkta konsekvenser gällande kvaliteten på den vård som HBTQ-personer sedan ges 
(Sirota, 2013). 

I sjuksköterskeutbildningen tas homosexualitet upp främst i samband med 
undervisning om sexuellt överförbara sjukdomar, och transsexualism11 i första hand 
som en riskfaktor för psykiska åkommor och infektioner (Carabez, Pellegrini, 
Mankovitz, Eliason, Ciano & Scott, 2015; Cornelius & Carrick, 2015; Eliason, Dibble & 
DeJoseph, 2010; Lim, Brown & Jones, 2013; Röndahl, 2009; Röndahl, 2011; Walsh 
Brennan, Barnsteiner, De Leon Siantz, Cotter & Everett, 2012; Walsh & Hendrickson, 

                                                
10 HBTQ: Homosexuell, Bisexuell, Trans och Queer (Smirthwaite, 2010). 
 
11 Transsexualism: Diagnos i ICD-10 vilken beskriver en vilja att accepteras som medlem av ett 
annat kön än det vid födseln tilldelade, samt önskan om att genomgå kirurgisk och hormonell 
behandling för att uppnå detta (WHO, 2016). 
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2015). Heteronormativa uppfattningar beskrivs dominera både undervisning, 
kurslitteratur och studentliv (Röndahl, 2011). 

 

Bemötande av transpersoner inom hälso- och sjukvård 

Transpersoner känner sig diskriminerade inom vårdsektorn i högre grad än cis-
personer och övriga personer inom HBTQ-spektrat (European Agency for Human 
Rights, 2014). Detta kan vara en förklaring till att de ofta låter bli eller skjuter upp att 
söka hälso- och sjukvård, trots att de egentligen är i behov av det. Det kan finnas 
tidigare erfarenheter av dåligt bemötande i vården och/eller oro och rädsla inför 
kontakten (Grant et al., 2011; Hancock, 2015). Transpersoners låga förtroende för 
hälso- och sjukvården kan tänkas förvärra gruppens hälsoläge, eftersom behovet av 
kontakt med vården kan skapa obehag, oro och stress samt att gruppen går miste om 
nödvändig vård då de uteblir eller undviker kontakt (Folkhälsomyndigheten, 2015; 
Hancock, 2015). 

Det är inte ovanligt att transpersoner har problematiska relationer till närstående, då 
deras transidentitet kan ses som främmande eller inte accepteras (Röndahl, 2010). En 
inkluderande syn på patientens transidentitet från sjuksköterskan kan på grund av 
allmänhetens förtroende för professionen underlätta för närstående till transpersoner 
att acceptera, stödja och hjälpa denne i den befintliga livssituationen (Beagan et al., 
2013). 

Bemötandet från sjuksköterskan är viktigt, då ett diskriminerande beteende har direkt 
negativa effekter på personers hälsa, medan ett gott och inkluderande bemötande kan 
påverka personers hälsa positivt (Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 2016). 
För att kunna ge adekvat omvårdnad krävs att sjuksköterskan identifierar den 
vårdsökandes behov. För att uppnå detta inhämtas kunskap genom aktivt lyssnande 
och observation. Patientens behov kan identifieras genom att sjuksköterskan med 
inlevelse sätter sig in i patientens unika situation, med ödmjukhet i insikten om att det 
inte fullt ut går att förstå den andre personens unika livsvärld (Kirkevold, 2000). 

Språket utgör en viktig del i patientbemötandet, särskilt då det är personer utanför cis-
normen som är vårdtagare – detta eftersom normer till stor del styr hur 
kommunikationen ser ut. Det är därför viktigt att sjuksköterskan tar detta i beaktning 
i mötet med patienter, istället för att förutsätta att alla patienter är cis-personer – män 
eller kvinnor med heterosexuell läggning (Stevens, 1995). På grund av bristande 
kunskaper hos vårdpersonal angående könsvariationer är de frågor som ställs till 
patienten ofta hetero-/cis-normativt formulerade – till exempel vid insamlande av 
information till anamnes (Röndahl, 2010; Stevens, 1995). 

Icke-verbal kommunikation har också detta en viktig del i patientbemötandet. Med 
botten i rådande heteronorm reagerar sjuksköterskan ofta förvånat och med genans i 
mötet med transpersoner, vilket kan ha en negativ påverkan på kommunikationen med 
patienten (Bauer et al., 2009). Ansiktsuttryck som blickar och leenden har effektiv 
inverkan på kommunikationen, men även kroppsposition och artighet är viktigt 
(Fossum, 2013; Stier, 2009). Bemötande bottnar även i människosyn, respekt och 
människovärde – värderingar hos vårdpersonal är alltså avgörande för hur patienter 
upplever deras bemötande (Fossum, 2013). Även okunskap och resursbrist påverkar 
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upplevelsen av personalens bemötande, varför arbetsmiljö och utbildning är faktorer 
som också spelar in (Jakobsson, 2007). 

Sjuksköterskan behöver fundera över personliga uppfattningar, fördomar samt 
personligt bemötande med transpersoner - det är viktigt att vara respekterande och 
öppen i denna typ av möten. Vårdpersonal måste skaffa kunskap om alternativa 
könsidentiteter eftersom de själva har ansvaret för den egna professionella 
kompetensen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter och kompetenskrav 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det att denne skall besitta 
kunskaper kring hur faktorn kön påverkar individens möjlighet till jämlik vård och 
hälsa. Dessutom står att ”all omvårdnad förutsätter respekt för mänskliga rättigheter, 
hänsyn till människors värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, 
integritet och värdighet” (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). I Hälso- och 
sjukvårdslagen fastslås att kraven på god vård skall uppfyllas bland annat genom goda 
kontakter mellan patient och vårdpersonal (SFS:2017:30). Vården skall bygga på 
ömsesidighet, jämlikhet, bekräftelse och acceptans med gott bemötande utifrån 
individens behov (Förenta Nationerna [FN], 1948; SFS 2017:30; SFS 2014:821; Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017b). Då detta uppnås ges patienten möjlighet att utvecklas 
utifrån sin egen vision om vad som är önskvärt i livet (Wiklund, 2003). 

I sjuksköterskeprofessionen finns fyra grundläggande ansvarsområden. 
Sjuksköterskan skall främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt minska 
lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening 
(2014) och FN (1948), skall vårdens natur bejaka mänskliga rättigheter. Omvårdnad 
skall ge rätten till liv och egna val, respektfullt, oberoende av ålder, kultur, etnicitet, 
sexualitet, kön, nationalitet, hudfärg, religion, värderingar, politiskt intresse, social 
ställning, funktionsnedsättning eller sjukdom.  

Sjuksköterskan skall utföra sitt jobb enligt lagar, författningar och andra styrdokument 
för hälso- och sjukvården, och erbjuda vård till enskilda personer och familjer (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2014; 2017a). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
samt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller tystnadsplikt för 
personal inom hälso- och sjukvård. Att informera patienten om detta kan underlätta 
för denne att känna sig trygg i mötet med hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2015). 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete skall präglas av ett etiskt förhållningssätt 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b; Socialstyrelsen, 2009). I omvårdnaden skall 
sjuksköterskan genomföra sitt arbete genom samarbete med patienten och närstående 
så att deras värdighet och integritet främjas. Den legitimerade sjuksköterskan skall 
också arbeta personcentrerat. Patienten och närstående skall stå i centrum och sedda 
som unika personer. Sjuksköterskan skall identifiera vad hälsa betyder för den enskilda 
patienten utifrån patientberättelsen. Dessutom skall sjuksköterska hjälpa patienten 
och närstående genom att ge förutsättningar för att kunna prioritera och fatta beslut 
om vården.  Sjuksköterskan skall värna patientens behov, rättigheter och möjligheter 
till en fortsättning vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b; Socialstyrelsen, 2009). 
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Teoretisk utgångspunkt: Intersektionalitet 
Intersektionalitet kan sägas handla om hur olika maktordningar hänger samman och 
påverkar varandra. Maktpositioner som kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, 
etnicitet, utseende, funktion och klass samspelar, och påverkar därför samtliga 
individens livsvillkor och möjligheter (Smirthwaite, 2010).  Ett intersektionellt 
perspektiv kan användas för att belysa hur ovanståendekomponenter kan få olika 
betydelser i olika sociala situationer. Utmärkande för intersektionalitet är också det 
kritiska förhållningssättet gentemot social kategorisering – ett ifrågasättande av det 
sätt på vilket människor tillskrivs identitet och värderas utifrån attribut och 
egenskaper (Landqvist & Hornscheidt, 2015; Lill & Rämgård, 2016). Enligt Persson, 
Schlaug och Tzimoula (2013) kan användningen av ett intersektionellt perspektiv 
underlätta individens förståelse av maktordningar och hierarkier, både som system i 
samhället men också på det individuella planet. 

Transnormativa uppfattningar styr vad som anses vara önskvärda egenskaper hos 
transpersoner, och detta gör att olika transpersoner även de har olika livsvillkor och 
möjligheter utifrån maktordningar (Alm et al., 2016).  

Ibland förklaras skillnaden i hälsa mellan cis- och transpersoner med uttrycket 
”minoritetsstress”. Uttrycket beskriver den ökade stress som transpersoner utsätts för 
i och med diskriminering, kränkningar och fördomar. Sådan typ av stress har negativa 
effekter på både psykisk och fysisk hälsa (Bradford, Reisner, Hannold & Xavier, 2013;  
Bockting et al., 2013; Meyer, 2003; Stewart & O’Reilly, 2017; Winter et al., 2016). 
Transpersoner som tillhör andra minoritetsgrupper eller grupper i utanförskap kan 
sägas vara dubbelt stigmatiserade och har ett betydligt sämre hälsoläge – såsom 
rasifierade, HIV-smittade,  ekonomiskt utsatta eller personer som säljer sex (Miller & 
Grollman, 2015). 

I vårdsituationer tillskrivs individer med transidentitet ofta enbart etiketten 
transperson vilket gör att de riskerar behandlas utifrån en mall snarare än som 
individer (Lill & Rämgård, 2016). Att vårdpersonal kan respektera patienters 
levnadsmönster och individuella val är viktigt, men utöver detta är deras funktion 
främst att uppmärksamma hur dessa levnadsmönster och val kan påverka den 
medicinska behandlingen och patientens möjlighet till god egenvård (Lill & Rämgård, 
2016; Van Herk, Smith & Andrew, 2011a). Att vidhålla ett intersektionellt perspektiv 
kan underlätta för sjuksköterskan att i arbetet förstå patienters individuella val och 
analysera konsekvenserna av dessa – detta utifrån en helhetsbild av patienten där 
många olika faktorer samspelar, men också utifrån bilden av patienten i sociala 
sammanhang (Lill & Rämgård, 2016; Van Herk et al., 2011a). Ett intersektionellt 
perspektiv underlättar ett rättvist vårdande och bör inkorporeras i de institutionella 
sammanhang där sjuksköterskan vistas – från utbildning till klinisk verksamhet (Van 
Herk et al., 2011a). 

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva sjuksköterskors kunskaper kring och 
upplevelser av att vårda transpersoner.  
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Material och metod 

Design 
Detta examensarbete är en intervjustudie med kvalitativ design. Kvalitativ forskning 
har sitt ursprung i den holistiska traditionen – personers levda erfarenheter av ett 
fenomen (Henricson & Billhult, 2017). Det finns ingen absolut sanning eller något som 
är fel i en erfarenhet. Studier äger rum i den naturliga miljön och formas av den kontext 
i vilken författare och informant möts. Upplevelser tolkas, erfars och tillskrivs mening 
av informanten själv, och syftet är att skapa kunskap om fenomenet som beskrivs 
(Henricson & Billhult, 2017; Morse & Fiels, 1995; Munhall, 2012).   

Ett induktivt förhållningssätt har använts i studien. Det innebär att det inte finns 
någon bakomliggande teori, utan resultatet bygger direkt på det informanterna 
berättar om sina upplevelser och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017; Morse & 
Field, 1995). Kvalitativ metod med induktiv ansats är lämplig att använda då den finns 
bristande information om fenomenet som undersöks, vilket är fallet vad gäller vård av 
transpersoner (Elo & Kyngäs, 2008; Morse & Fields, 1995; Zeluf et al., 2016). 

 

Urval och datainsamling 
Ursprungligen fanns intentionen att nå informanter genom att efter enhetschefers 
godkännande sprida information om examensarbetet på ett antal vårdavdelningar, och 
att låta anställda sjuksköterskor anmäla sitt intresse av deltagande själva. Detta 
genererade inga deltagare och på grund av de tidsbegränsningar som rådde 
anammades istället ett bekvämlighetsurval – ett urvalsförfarande som är lämpligt då 
de personer som skall undersökas är svåra att finna (Bryman, 2018; Emerson, 2015). 
För att bredda respondenternas upplevelsebeskrivningar gjordes urvalet strategiskt 
(Bryman, 2018; Emerson, 2015; Kristensson, 2014) och informanter med olika ålder, 
erfarenheter, könsidentitet som arbetar inom olika yrkesområden söktes. 

Lämpliga intervjukandidater i författarnas närhet kontaktades och delgavs 
information om examensarbetet (bilaga 1). Samtliga personer som kontaktades 
tackade ja till att delta. 

Individuella intervjuer användes vid datainsamling, vilket är en lämplig metod då 
personers levda erfarenhet skall undersökas (Roulston, 2010). Intervjuerna som hölls 
var semistrukturerade, vilket innebar att intervjuarna utgick ifrån en intervjuguide 
med teman och frågor (Bilaga 2). Dessa behövde dock inte komma i en specifik ordning 
och frågorna kunde anpassas efter den riktning i vilken informantens svar gick. Detta 
är lämpligt vid kvalitativa intervjuer, då det främst är informantens ståndpunkter, 
tankar och upplevelser som eftersöks snarare än specifika fakta och information 
(Bryman, 2018; Danielson, 2017a). Innan påbörjandet av intervjuerna genomfördes en 
pilotintervju, vilket är en metod för att säkerställa att intervjuplanen fungerar, samt att 
uppskatta tidsåtgång (Lantz, 2013; Olsson & Sörensen, 2011). Material som insamlats 
vid pilotintervjun inkluderades inte i analysen. 

Intervjuerna hölls huvudsakligen av en och samma författare (EA), den andra 
författaren (CF) medverkade genom att föra anteckningar, hålla koll på tid och 
inspelning och ställa kompletterande frågor där det behövdes. Samtliga möten skedde 



9 
 

i informantens eget hem, med undantag av två intervjuer som av logistiska skäl hölls 
på offentlig servering. Intervjuerna var mellan 25 och 55 minuter långa.  

Inledningsvis ställdes kontaktskapande frågor där informanterna fick berätta om sin 
utbildning och karriär. Därefter lades fokus på mer specifika frågor kring erfarenheter, 
kunskaper och reflektioner kring transpersoner i vården. Sedan presenterades 
patientfall där patienten hade transidentitet, vilka informanterna fick reflektera kring. 
Avslutningsvis gavs informanterna möjlighet att komplettera med tankar de inte 
upplevde funnits tillfälle att uttrycka under intervjun. 

Informanterna presenteras nedan kort under pseudonym. Informanterna var i 20- till 
70-års åldern, och samtliga hade fått sin grundutbildning på en och samma högskola i 
södra Sverige. Bland informanterna fanns vårderfarenhet från hjärtavdelning, 
kirurgavdelning, ögonsjukvård, barnavdelning, psykiatrisk vård, öron-näsa-hals, 
äldrevård och korttidsboende. Utöver detta fanns även erfarenhet av chefskap och 
undervisning.  

Tabell 1: Beskrivning av informanter 

Karin Kvinna med ca 10 års erfarenhet som sjuksköterska inom slutenvård. 

Johan 
Man som nyligen examinerats från sjuksköterskeutbildningen, och som 

nu arbetar inom slutenvård. 

Frida 
Specialistutbildad kvinna med över 20 års erfarenhet som sjuksköterska 

inom främst slutenvård. 

Stina 
Specialistutbildad kvinna med över 20 års erfarenhet som sjuksköterska, 

främst på mottagning. 

Sophie 
Kvinna som nyligen tagit sjuksköterskeexamen och nu arbetar som 

sjuksköterska på särskilt boende. 

Tomas 
Man med specialistutbildning och över 20 års erfarenhet inom sluten- 

och öppenvård. 

Ida Kvinna med ca 10 års erfarenhet som sjuksköterska på särskilt boende. 

Marie 
Specialistutbildad kvinna med över 20 års erfarenhet som sjuksköterska, 

främst på mottagning. 

 

Inför intervjun gavs informanterna muntlig och skriftlig information (se Bilaga 2), och 
då informerat samtycke erhållits muntligen påbörjades ljudinspelning. Att spela in 
intervjuerna möjliggör ordagrann transkribering och ökar resultatets tillförlitlighet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Risken vid ljudupptagning är att detta stjäl 
informantens fokus, och att denne blir återhållsam i sina svar (Lantz, 2013). Vanligtvis 
glömmer dock informanten bort inspelningen efter några minuter, då själva intervjun 
står i fokus (Polit & Beck, 2016). Att spela in intervjun kan också underlätta för båda 
parter att koncentrera sig på samtalet, då alternativet – att anteckna svaren – kan 
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upplevas både störande och distraherande (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009; Polit & 
Beck, 2016). 

I en intervjustudie är forskaren en del av datainsamlingen eftersom interaktion sker 
mellan informanten och forskaren i form av muntlig kommunikation. Detta kallas för 
ett subjektivt angreppssätt. Forskaren är också medskapare av texten i intervjustudien. 
Resultatet kan ej ses som oberoende av forskaren, men denne strävar efter att vara 
flexibel och följsam mot deltagarna (Henricson & Billhult, 2017). 

 

Dataanalys 

Dataanalys har gjorts genom kvalitativ latent innehållsanalys med induktiv ansats. För 
en induktiv ansats är syftet med analysmetoden att gå från det specifika till det 
generella – små informationsenheter kombineras för att skapa en helhet (Elo & 
Kyngäs, 2008). Med ett objektivt systematiskt sökande hittas kärnan i intervjuerna och 
en kondenserad, övergripande beskrivning av fenomenet kan skapas (Danielson, 
2017b; Elo & Kyngäs, 2008). Den latenta innehållsanalysen vill framhålla vad texten 
handlar om, och innefattar därför en tolkning av textens underliggande innebörd – det 
latenta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Inledningsvis transkriberades de inspelade intervjuerna. För att få en helhetsbild lästes 
texterna flera gånger, och därefter skapades meningsenheter vilka bestod av 
ord/meningar/stycken som hade ett budskap vilket svarade på studiens syfte. 
Meningsenheterna kortades sedan ner till kondenserade stycken, och utifrån dessa 
skapades koder vilka skapade förståelse för innehållet. Underkategorier som svarade 
på vad styckena innehåller skapades, och dessa delades sedan in i kategorier som 
svarade på frågan Hur? och kan sägas spegla det latenta innehållet (se tabell 1) 
(Danielson, 2017b; Graneheim & Lundman, 2004). Analysen har gjorts oberoende av 
egna ställningstaganden och värderingar i så stor mån som möjligt för att bevara 
studiens tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2016). Då det i texten talas om 
informanternas berättelser används deras exakta citat för att styrka upp 
beskrivningen. Tillvägagångssättet användes för att öka studiens tillförlitlighet 
(Johansson, 2005). 
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Tabell 2: Exempel på innehållsanalys för kategorin ”Att vara otillräcklig” 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Men de flesta har 
svårt att prata om 
trans, för man vill 
inte såra deras 
känslor […] Hur 
skall du, vilket 
pronomen skall 
man använda? Så 
man undviker 
jättemycket att 
prata om det. Jag 
själv undviker det 
faktiskt. 

De flesta har svårt 
att prata om trans, 
man vill inte såra 
transpersoner, vet 
inte vilket pronomen 
man skall använda, 
så man undviker att 
prata om det.  

De flesta har 
svårt att prata 
om trans av 
rädsla för att 
såra någon, 
och undviker 
därför ämnet. 

Osäkerhet 

 
 

Att vara 
otillräcklig 

 Ja men man blir ju 
professionell efter 
så många år i 
vården. Men sen, 
har man inte 
kunskap om 
transpersoner, och 
i så fall hur man 
ska bete sig, då är 
det ju rätt omöjligt. 

Trots många år i 
vården är det svårt 
att ge korrekt 
bemötande till 
transpersoner om 
man saknar kunskap 

Lång 
erfarenhet 
kompenserar 
inte för 
okunskap då 
transpersoner 
bemöts. 

Kunskapsbrist 

 

Förförståelse är i någon mån alltid närvarande under analysarbete som detta och 
färgas av de värderingar, erfarenheter och kunskaper, samt teoretiska grunder från 
tidigare studier och personliga livserfarenheter (Priebe & Landström, 2017). Av vikt är 
att redan från början – samt under arbetets gång – inventera den förförståelse som 
finns, detta för att undvika eventuell påverkan på analys och därmed också resultat 
(Dahlborg-Lyckhage, 2012; Henricson & Billhult, 2017).  

Båda författarna till detta arbete är cis-personer, och har ingen tidigare formell 
utbildning kopplad till genus. Den ena författaren hade vid arbetets början begränsade 
kunskaper om ämnet, medan den andra författaren hade ett intresse av genusfrågor. 
Under arbetets gång har båda författarna fördjupat sina kunskaper genom att ta del av 
artiklar, litteratur och föreläsningar på ämnet. 

 

Etiska överväganden 
Vid genomförandet av en kvalitativ studie finns flera etiska frågor som forskaren i sitt 
arbete måste förhålla sig till. Kvalitativ studie innebär en närhet till 
forskningsdeltagarna som är med i forskningen samt att forskningsdeltagarna tar del 
om de etiska överväganden som gjorts i samband med studien (Närvänen, 1999). 

De fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet är grundläggande i all kvalitativ forskning och har i detta arbete 
beaktats (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagare i studien har informerats muntligt och 
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skriftligt om studiens syfte och villkor, vilken roll de har, att medverkandet är frivilligt 
och när som helst kan avbrytas samt att de i efterhand har möjlighet att ta del av 
resultatet (se Bilaga 1). Innan intervjuerna påbörjades gav informanterna muntligen 
sitt informerade samtycke. Liksom beskrivet i nyttjandekravet användes insamlad 
information endast för att svara på studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet 
med konfidentialitetskravet behandlades personliga uppgifter med största möjliga 
konfidentialitet – uppgifter som kan knytas till informanterna har uteslutits då texter 
transkriberats, och text- och ljudfiler har aldrig förvarats tillsammans med personliga 
uppgifter, utan istället sifferkodats (Kjellström, 2017; Vetenskapsrådet, 2002).  I 
texten refereras informanterna till med pseudonym, och uppgifter som möjliggör 
identifikation har helt uteslutits. Konfidentialitet är vid forskningsintervjuer viktig för 
att informanter skall vilja och kunna delge information i största möjliga utsträckning 
(Kvale et al., 2009). Vid de intervjuer som genomförts i anslutning till detta 
examensarbete upplevs garanterad konfidentialitet ha varit en avgörande faktor för 
vilka tankar informanterna delgivit. Även om total anonymitet är omöjlig att uppnå då 
kvalitativa intervjuer används som metod bör materialet alltså hanteras konfidentiellt 
i största möjliga mån (Broussard, 2006). 

En etisk egengranskning har gjorts, baserad på dokumentet ”Etisk egengranskning” 
från Hälsohögskolan i Jönköping. I granskningen framkom att arbetet inte kan sägas 
vara en forskningsstudie, och ej heller råder andra omständigheter som gör att arbetet 
faller under EPL (Etikprövningslagen). Det har därför ej varit nödvändigt med 
prövning i regional etikprövningsnämnd. 
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Resultat 

Resultatet består av tre huvudkategorier med totalt åtta underkategorier (se tabell 2). 
I intervjuerna kunde en otillräcklighet ses hos sjuksköterskorna vad gäller att möta 
transpersoners vårdbehov, men även en stark strävan efter och vilja till att göra det 
rätta noterades. Möjligheten till detta beskrevs dock vara begränsad, något som 
menades vara ett resultat av de normer som genomgående återfinns i samhället, och 
som speglas i både sjuksköterskornas egen syn på transpersoner samt i det svenska 
hälso- och sjukvårdsystemet i stort. 

Tabell 3: Beskrivning av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Att vara otillräcklig 

Osäkerhet 

Kunskapsbrist 

Någon annans ansvar 

Vilja att göra rätt 

En god vård 

Problemlösning 

Vård bortom könsidentitet 

Att förhålla sig till normer 
Synen på transpersoner 

Normer i hälso- och sjukvårdssystemet 

 
 

Att vara otillräcklig 
Ingen informant kunde erinra sig att i sin roll som sjuksköterska ha träffat en 
transperson –  men resonemang fördes frekvent kring att detta troligtvis inte var fallet. 
Detta väckte oro över att i dessa möten omedvetet ha diskriminerat patienter med 
transidentitet. De reflektioner som framkom rörde sig kring Osäkerhet, Kunskapsbrist 
samt gav uttryck för tankar och känslor av att detta är Någon annans ansvar Detta kan 
sammantaget förstås som en upplevelse av att vara otillräcklig. 

 

Osäkerhet 
Informanterna uttryckte oro över att de i ett vårdmöte med en transperson skulle ha 
svårt att föra samtal, framför allt kring saker som gränsade till patientens 
transidentitet. Det som låg till grund för denna oro var exempelvis risken att såra 
patienten eller få den att känna sig avvikande, osäkerhet kring patientens könsidentitet 
och pronomen och en rädsla att styras av egna fördomar. 
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Frida oroade sig över vad transpersoner tänker och tycker i mötet med vårdpersonal. 
Hon upplevde att denna oro var något som kunde skapa nervositet hos sjuksköterskan, 
vilket i sig kan påverka bemötandet negativt. 

”Och, som personal, som tänker då att, nu kanske han tror, eller hon tror att jag 
tycker och tänker… och så blir man nervös och så verkar det ju nästan så, bara för 

att man blir osäker” 

Frida 

Frida talade också om risken för missförstånd i mötet med transpersoner, och 
upplevde den som större än då cis-personer bemöttes. Oro fanns att transpersoner 
upplevde att hon indikerade saker som hon alls inte gjorde, att transpersoner 
feltolkade saker och tog det som kritik, eller att hon i sin roll som sjuksköterska 
tillskrevs transnegativa åsikter som hon alls inte hade. 

Informanterna talade om en språklig osäkerhet, bland annat kring användandet av 
pronomen som inte är ”han” eller ”hon”. Detta upplevdes skapa bekymmer både vid 
rapportering och patientkontakt, och risken att använda fel pronomen i mötet med 
transpersoner upplevdes stor. I de fall där könsidentiteten inte ansågs uppenbar 
ägnade Stina inledningsvis tankarna åt att utröna hur patienten språkligen skulle 
benämnas. Osäkerhet kring patientens pronomen menade hon var något som skulle 
kunde försena eller till och med förhindra kommunikation. 

”Det första jag skulle tänka på är, vad ska jag kalla honom… henne för... Ska jag 
säga hen? Har personen något namn så jag kan säga namnet istället, är det första 

jag skulle tänka, vad jag skulle benämna… hen, som.” 

Stina 

Sophie lyfte fram tendensen att undvika vissa frågor i samtal med transpersoner. Hon 
nämnde att osäkerheten kring detta kan vara inlärd, då hon upplevde att den egna 
uppväxtmiljön hade gett henne synen på kön och könsidentitet som något känsligt som 
inte bör samtalas kring. 

Bland informanterna rådde stor osäkerhet när det kom till bemötande, vilken många 
gånger förklarades med okunskapen kring vad som egentligen var korrekt. 
Informanterna menade att denna osäkerhet troligtvis också kommer att vara märkbar 
för vårdsökande transpersoner, något som kan påverka mötet negativt. 

 

Kunskapsbrist 
Informanternas berättelser rörde sig direkt eller indirekt kring den egna och andras 
avsaknad av kunskap. Kunskapsbrister hos informanterna själva, 
sjuksköterskeprofessionen i stort, hälso- och sjukvårdsystemet och 
utbildningsväsendet påpekades frekvent. Det uttrycktes förvåning kring hur ett land 
som Sverige ligger så långt efter i detta avseende. 

Tomas uttryckte att hans långa erfarenhet inom vården inte skulle vara honom till 
nytta i mötet med transpersoner, eftersom de specifika kunskaperna ändå saknades. 
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Han påpekade även kunskapens lättflyktighet, och att ett enda tillfälle för 
kunskapsinhämtning inte är nog, utan att kunskap behöver upprepas för att befästas. 

Då informanterna talade om sina utbildningar var det ingen som kunde erinra sig om 
att transpersoners hälsa på något sätt ingått. Undervisning kring bemötande, identitet 
och sexuell hälsa påpekades ha varit cis-normativt vinklad, och saknat inslag där 
transpersoner specifikt inkluderats. Stina upplevde att hon i sin utbildning inte fått de 
verktyg hon behövde för att känna sig säker och kompetent vid ett eventuellt möte med 
en transperson i vårdsammanhang, och att behovet av utbildning är stort även hos 
färdiga sjuksköterskor. 

”Nej, men, det är ju information som behövs, till alla. [….] För något man aldrig har 
fått lära sig, det kan man ju inte bara kunna… så information, eller utbildning, 

kanske man ska säga.” 

Stina 

Flera av informanterna tänkte att de i mötet med en transperson skulle visa intresse 
för dennes transidentitet och se det som ett tillfälle att lära sig. Frida talade om 
möjligheten att ställa frågor direkt till personen för att få en djupare förståelse. 

Det upplevdes av informanterna att den information som på ett eller annat sätt erhålls 
kring transpersoner främst nämnde ”HBTQ” och aldrig transpersoner specifikt – något 
som kan förklara de missförstånd kring begreppet ”transperson” samt vad som ingår i 
detta. Visa av informanterna visade oklarhet och rädsla för att beskriva vad ”HBTQ” 
står för. 

Förutom kunskapsbrist som informanterna beskrev, talade Tomas om att vanor kan 
styra vårdpersonalens beteende i mötet med transpersoner i de fall kunskapen fattas. 
Han menar också att människor är inlärda att bete sig på ett visst sätt sedan 
barndomen, där normerna är omedvetet inlärda vilket innebär att detta speglar sig 
inom sjuksköterskeyrket. 

”Alltså innan man har kunskap och vet om det här… de här, normerna, så beter 
man ju sig så som man har blivit lärd, sen man var liten” 

Tomas 

Informanterna reflekterade över att kunskap kan leda till bättre vård samt öka 
samhällets respekt och acceptens för transpersoner. 

”Så när vi får kunskaper, som sjuksköterskor eller vårdpersonal, det är det som 
hjälper oss att vi kan hjälpa dem, och få patienten att känna sig bekväm”. 

Sophie 

 

Någon annans ansvar 
Samtidigt som informanterna utan problem påpekade den egna kunskapsbristen 
nämndes också andra instanser som kan hållas ansvariga. Flera informanter uttryckte 
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känslor av maktlöshet, och menade att detta inte är ett problem som de i sin roll som 
sjuksköterska kan lösa. 

Informanterna var medvetna om att transpersoner riskerar att utsättas för bristfälligt 
bemötande, men tyckte inte att det pågick där de arbetade. Tomas påpekade att det bör 
finnas ett samarbete mellan yrkesgrupper på en arbetsplats, där till exempel 
receptionisten kan ansvara för att kontrollera att patientens tilltalsnamn är korrekt.  

I flera fall påpekades också hur transpersonens inställning i sig kunde tänkas vara 
avgörande för hur mötet artade sig.  Frida beskrev hur transpersoners förväntningar 
på mötet med vården kan påverka hur de uppfattar det. 

”…de förväntar sig att bli illa bemötta, men de kanske inte blir det egentligen. […] 
Så själviskt sett så kanske jag skulle säga att de själva också får förändra sina 

tankar och inte förvänta sig att bli dåligt bemötta.” 

Frida 

Andra informanter menade att transpersonernas förväntningar på bristande 
bemötande kan göra dem förberedda, vilket gör att de reagerar mindre starkt då de får 
utstå kränkningar.  

Tomas nämnde att det är upp till både sjuksköterska och transperson att ta ansvar för 
att vårdmötet fungerar, och att transpersoner också måste acceptera vårdens 
tillkortakommanden. 

”Nej men, om jag säger till honom att han ser ut som en kvinna, då skulle han 
kanske tycka det var lite trist. Men ibland är det sanningen som är svårast att 

smälta. Så då får han nog ta det.” 

Tomas 

 

Vilja att göra rätt 
Att vilja handla i enlighet med patientens bästa var en återkommande beskrivning som 
informanterna gav. Vägar att nå ett korrekt handlande kunde vara genom strävandet 
efter att som sjuksköterska erbjuda En god vård, att bistå med Problemlösning där 
problem uppstår, eller att fokusera på individens människovärde, och ge Vård bortom 
könsidentitet. Detta kan förstås som en vilja att göra rätt. 

 

En god vård 
Att ge en god vård till transpersoner var något informanterna genomgående talade om. 
Denna goda vård beskrevs snarare som ett strävande än som ett faktum, där 
förhoppningen om att ge jämlik vård till alla samexisterade med insikten om att detta 
kanske inte alltid genomfördes. Ida och Stina talade om vikten av en professionell 
hållning, samt att särskilja privata åsikter och fördomar från yrkesrollen. De menade 
båda att detta är något som var och en kontinuerligt bör arbeta med. 
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Karin kopplade ovanstående resonemang till patientens könsidentitet, och berättade 
om hur hon skulle agera i mötet med en transman. 

”Jag försöker vara professionell, han vill ses som man. Jag behandlar honom som 
en man och uppträder som jag alltid gör mot en patient. Med respekt och värme.” 

Karin 

Informanterna talade om acceptans som en viktig komponent då god vård ges. Johan 
påpekade vikten av att transpersoner får yttra den könsidentitet de vill. Han nämnde 
också att transpersoners kontakt med sjukvården skulle kunna förbättras genom ökad 
förståelse för gruppen. 

”Transpersoner ska inte behöva vara rädda för att söka vård […] men då måste 
man ju veta varför de tycker det är jobbigt att söka vård. Det är väl bemötande hos 
vårdpersonal. Om man blir bemött på fel sätt liksom, så känns det ju dumt att söka 

vård.” 

Johan 

Informanterna menade att god vård bygger på respekt för patienten och dennes 
identitet. Detta troddes i mötet med transpersoner kunna uppnås genom att se 
patienten så som denne själv vill bli sedd, undvika generaliserande språk och använda 
korrekt tilltalsnamn och pronomen. När patientens tilltalsnamn och pronomen var 
okända tyckte en del informanter att det går att efterfråga på ett ödmjukt sätt, medan 
andra tyckte att det var för känsligt.  

 

Problemlösning 
Informanterna kom med egna lösningar på de problem som skulle kunna uppstå då 
transpersoner söker vård. De resonerade kring tilltal och benämning, och pekade på 
möjligheten att använda personens tilltalsnamn i de fall då det inte är känt vilket 
pronomen som föredras. 

”Jag fick väl fråga de som rapporterar över till mig, ’Hur vill den här personen att 
jag tilltalar den?’, tror jag. Annars skulle jag ju kunna fråga personen själv.” 

Stina 

Dokumentation sågs av informanterna som en utmaning då patienten var transperson 
– flera exempel dök upp som berör blanketter och program där binär könstillhörighet 
måste specificeras. I sådana fall nämndes möjligheten att föra dialog med patienten 
och fråga vilket alternativ som skulle kännas mest okej. Johan menade att det i dessa 
fall kunde vara lämpligt att också lägga till en kommentar om att patienten har 
könsidentiteten icke-binär, om möjligt. Dokumentationen sågs inte som ett problem 
eftersom den kan ske helt utan att specificera kön, då ”patienten” används istället för 
pronomen. 

Marie talade om det problematiska med att ropa ut namn i väntrum, och föreslog 
istället system med nummerlappar. Att ropa namn tyckte hon kunde röja sekretessen 
och vara integritetskränkande, framförallt i de fall där transpersoners tilltalsnamn inte 
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stämmer överens med namnet som står i folkbokföringen och därmed även i 
journalsystemet.  

Andra saker som nämndes av informanterna var undervisning i transfrågor som ett 
sätt att förhindra cis-normativ vård, samt möjligheten att öppna särskilda 
mottagningar med specialutbildad personal som fokuserar endast på vård för 
transpersoner.  

 

Vård bortom könsidentitet 
Marie talade om personers könsidentitet som något sekundärt, då sjuksköterskans 
yrkesroll borde säkra likabehandling oberoende av detta. Transpersonen beskrevs av 
henne som i första hand människa, och de undersökningar hon gör i sitt yrke upplevde 
hon inte var könsbundna på något sätt. 

”Jag tycker jag skulle bara vara som vanligt, och behandla personen som en vanlig, 
som en människa... helt enkelt. Det har ju inte någonting med könet att göra, tycker 

inte jag, ett dugg.” 

Marie 

Andra informanter talade om könsidentitet som något som saknar relevans i 
vårdsammanhang. Det menades att även i de fall där sjuksköterskan har kunskap om 
en persons transidentitet skall denna inte komma att påverka bemötandet, eftersom 
alla skall behandlas lika. 

 

Att förhålla sig till normer 
I informanternas berättelser speglades samhällsnormer på olika sätt. De framkom dels 
i de definitioner som gavs kring begreppet transperson, dels i informanternas syn på 
transpersoner som grupp – detta resulterade i underkategorin Synen på 
transpersoner. Förutom detta nämndes Normer i hälso- och sjukvårdssystemet som 
något som minskade möjligheten till att ge transpersoner god vård och gott 
bemötande. Dessa beskrivningar kan förstås som att ofrånkomligen behöva förhålla 
sig till normer. 

 

Synen på transpersoner 
Informanterna ombads vid intervjuns inledning definiera begreppet ”transperson” – 
detta för att skapa samstämmighet inför återstoden av intervjun. De beskrivningar som 
erhölls varierade stort. 
 

”Ja, en transperson för mig, det är ju en helt... helt vanlig människa, som du eller 
jag. Fast, jag ser det ju mer som en man, att det är en man […] som lever ett helt 

vanligt liv, och sen, någon gång då och då, jag vet inte, varenda kväll kanske, när 
man kommer hem så… nej, inte varenda kväll, det vet jag inte… men… går in för att, 

vill vara en kvinna då. Byter om och, med kläder och allt det här.” 

Marie 
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”En transperson är… någonting som är inte man eller inte kvinna utan något ”ex”, 
odefinierat. Så.” 

Stina 

Transpersoner beskrevs både som transvestiter, homosexuella och exklusivt icke-
binära. Hos informanterna framkom även andra föreställningar, såsom att äldre inte 
är transpersoner och att transpersoner därför inte återfinns i äldrevården. Det 
upplevdes mer sannolikt att träffa transpersoner vid arbete på vårdcentral, och var 
därför också viktigare att anpassa sitt bemötande i den kontexten. 

Tankar fanns om att utseendet hos en person är viktigt för att avgöra könsidentitet, och 
därför också kan påvisa en eventuell transidentitet. Det fanns även tankar om 
motsatsen – att könsidentiteten inte går att se på utsidan.  

Informanterna upplevde att dagens klimat tillät fler att leva öppet som transpersoner, 
men det nämndes också att det troligtvis finns många fler transpersoner än vad som 
noteras, med förklaringen att alla transpersoner inte lever öppet med sin identitet. 

 

Normer i hälso- och sjukvårdssystemet 
Informanterna upplevde att deras begränsade kunskaper försvårade mötet med 
transpersoner, men ytterligare problem uppstod då de i arbetet stötte på 
tvåkönsnormativa system och arbetssätt. Något som kom på tal var de maskiner som 
användes för att undersöka patienter, vilka innan undersökningen kan utföras måste 
ställas in på ”man” eller ”kvinna”. Detta sågs som problematiskt i hypotetiska fall då 
patienten inte var man eller kvinna. Andra informanter talade om salsuppdelning och 
funderade över hur de skulle placera en transperson när uppdelningen görs baserat på 
kön.  

Ida upplevde att hon utifrån den persondata som fanns tillgänglig om patienten, redan 
på förhand skapade sig en bild av vem patienten var, vilket innebar att hon alltid 
förväntade sig en man eller kvinna. 

”Ja, jag tänker just det här att vården borde prata mer, hur gör vi då, när som till 
exempel ett namnbyte inte har gått igenom, vad gör vi då, när det står man eller 
kvinna i journalen? Har vi en symbol för transperson? Det har jag inte hört talas 

om att vi har.” 

Ida 

Informanterna nämnde att de som sjuksköterskor träffar ett stort antal patienter, och 
att det då är logiskt att en del av dem är transpersoner, men att detta sällan 
uppmärksammas i mötet.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Forskningen som existerar på det studerade området är begränsad, och därför var ett 
empiriskt tillvägagångssätt lämpligt (Segesten, 2006).  

Eftersom syftet avsåg att studera upplevelser hos sjuksköterskorna anammades en 
kvalitativ design. Det går inte att komma ifrån att författarnas erfarenheter och 
tolkningar i och med analysförfarandet blir en del i det presenterade resultatet 
(Henricson & Billhult, 2017; Lundman & Graneheim, 2012). Därför har ett öppet och 
flexibelt förhållningssätt genomgående eftersträvats för att öka resultatets 
trovärdighet. 

Det tillvägagångssätt för rekrytering av informanter som ursprungligen planerades 
innebar att informanterna själva skulle ta kontakt vid intresse av deltagande. Vid 
denna typ av urvalsförfarande riskeras en homogenitet bland informanterna, då de 
som tar initiativ till medverkande troligtvis är de med störst intresse av det undersökta 
fenomenet. Detta kan minska arbetets överförbarhet även om det troligtvis genererar 
ett detaljerat och innehållsrikt samtal (Polit & Beck, 2018). 

I arbetet användes slutligen ett bekvämlighetsurval, vilket även det medför risken att 
gruppen av deltagare blir alltför homogen – deltagarna som tas ut befinner sig ofta i en 
kontext som liknar författarnas, har liknande arbetsområden, erfarenheter, intressen 
och vistas på ett relativt litet geografiskt område (Emerson, 2015). I detta 
examensarbete har urvalet därför även skett strategiskt – sjuksköterskor med olika 
ålder, erfarenheter, könsidentiteter och yrkesområden har tillfrågats i möjlig mån. 

En homogen grupp informanter kan leda till upplevelsen av att snabbt nå mättnad i 
intervjuerna. Det är viktigt att arbetet med intervjuerna fortskrider till dess att 
teoretisk mättnad nås (Bryman & Bell, 2013; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud, 2012). I detta examensarbete avbröts datainsamlingen efter åtta 
genomförda intervjuer eftersom mättnad upplevdes – infallsvinklar, resonemang och 
tankesätt upprepades och återkom, och författarna såg inget behov av vidare 
datainsamling. Hade ett annat urvalsförförande tillämpats är det möjligt att svaren 
hade varit av mer varierande karaktär, och fler intervjuer hade behövt genomföras för 
att uppnå mättnad. 

Att använda sig av bekvämlighetsurval innebär att resultatet inte kan eller bör 
generaliseras eller ses som representativt för någon annan population än just den som 
undersökts (Bryman, 2018). Den strävan efter variation i attribut hos 
intervjupersonerna som anammats i detta arbete talar dock för en ökad överförbarhet. 
För att nå överförbarhet vid kvalitativa studier är likhet mellan sammanhang av central 
betydelse (Wickström, Lintamo, Tranæus & Werkö, 2017). Intervjupersonerna är alla 
legitimerade sjuksköterskor och följer samma professionsetiska koder och 
kompetenskrav som resterande svenska sjuksköterskor – något som alltså talar för 
arbetets överförbarhet. Den utbildning som sjuksköterskan genomgår för att erhålla 
legitimation måste dock antas kunna påverka den färdigutbildade sjuksköterskans 
professionella hållning. Samtliga intervjupersoner är utbildade vid en och samma 
högskola (om än vid olika tidpunkter), och därför är det möjligt att resultatet påverkats 
av den specifika skolans hållning och kompetens i transfrågor – vilket skulle innebära 
minskad överförbarhet till sjuksköterskor utbildade vid andra lärosäten. 
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Det kan vara svårt för informanten att under en intervju tala fritt om sina känslor och 
upplevelser, vilket i detta examensarbete försökt åtgärdas på flera sätt. Tryggheten hos 
informanterna kan ökas genom att de förses med information och upplever att de 
känner sig förberedda (Kvale et al., 2009). Innan intervjuerna skickades 
informationsbrev ut, denna information gavs även muntligt i direkt samband med 
intervjun. Val av plats för intervjun kan även ha inverkan på utfallet (Kristensson, 
2014; Lantz, 2013). För att informanten skall känna sig bekväm bör en trygg, välbekant 
plats väljas för intervju (Brinkmann & Torhell, 2009; Polit & Beck, 2018; Kvale et al., 
2009). Intervjuerna i detta arbete har skett antingen hemma hos informanten, eller på 
en neutral plats. Något som dock kan ha minskat öppenheten i samtalet är det faktum 
att båda författarna deltagit vid intervjuerna. Trost (2010) beskriver att det finns både 
för- och nackdelar då två intervjuare deltar vid en intervju. Finns ett gott samspel kan 
två intervjuare addera ytterligare djup och perspektiv till insamlade data i och med 
följdfrågor och nya infallsvinklar. Två intervjuare kan dock öka upplevelsen av 
otrygghet hos informanten och på så vis begränsa denne i berättandet (Trost, 2010). 
Eftersom båda författarna sedan utförde analys av insamlade data upplevdes ändå 
bådas deltagande som viktigt. 

Fokusgruppsintervjuer är ett annat möjligt tillvägagångssätt för datainsamling som 
hade kunnat användas vid detta examensarbete. Fokusgruppsintervjuer kan leda till 
en djupare reflektion än vid individuella intervjuer, då deltagarna utöver att delge den 
egna berättelsen även får möjlighet att ta del av och reflektera över andras (Kamberelis 
& Dimitriadis, 2013; Morse & Field, 1995). Då informanterna i detta examensarbete 
hade begränsade erfarenheter av möten med transpersoner hade andra personers 
delgivanden kanske kunnat stimulera till djupare diskussion. Nackdelen med 
fokusgruppsintervjuer är att vissa informanter kan vara obekväma med att uttrycka 
personliga åsikter i större grupper (Polit & Beck, 2018), vilket sannolikt kan vara fallet 
i ett arbete som detta – där ett ämne som av många upplevs känsligt står i fokus. 
Slutligen valdes ändå individuella intervjuer som metod av praktiska skäl – det var inte 
möjligt att hitta tid och plats för intervju som passade flertalet informanter.  

Vid kvalitativ innehållsanalys inleds arbetet med att meningsenheter väljs ut från de 
transkriberade texterna. Denna process innebär att författarna till texten i hög grad 
påverkar vilken data som kommer att ligga till grund för resultatet (Graneheim & 
Lundman, 2004). Då material analyserats i detta arbete har författarna försökt att välja 
samtliga meningsenheter med syftet i åtanke, och ej baserat på egen kunskap och 
förförståelse. En ytterligare åtgärd som vidtagits är att författarna läst samtliga texter 
och plockat ut meningsenheter var för sig. Dessa meningsenheter diskuterades sedan 
vid ett konsensusmöte, och eventuella missade eller irrelevanta meningsenheter 
korrigerades. 

Att använda latent innehållsanalys innebär att en tolkning av insamlade data görs för 
att hitta den underliggande meningen. Denna tolkning kan se olika ut beroende på vem 
som utför den, samt dennes personliga åsikter, kunskaper och erfarenheter 
(Graneheim & Lundman, 2004; Kondracki, Wellman & Amundson, 2002). För att 
undvika att färga tolkningarna reflekterades förförståelse löpande. Alla tolkningar har 
diskuterats, och på så vis har författarna uppmärksammats på de eventuella personliga 
åsikter som lagts in i tolkningarna. 

Hade en manifest innehållsanalys istället använts hade risken att förförståelse 
påverkat analysen inte varit lika stor då ingen djupare tolkning görs (Graneheim & 
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Lundman, 2004). Däremot hade resultatet troligtvis inte blivit lika rikt på innehåll 
eftersom fokus hade legat på det uppenbara (Graneheim & Lundman, 2004; Kondracki 
et al., 2002). Dessutom hade informanterna i detta fall liten kunskap inom ämnet och 
under intervjuerna fanns vissa problem med att använda termer och begrepp korrekt. 
Detta hade gjort det svårt att en manifest analys. 

Vid intervjuer finns risk att informanterna påverkas av intervjuarens agerande (Bell, 
2006; Bryman, 2018). Författarna är båda cis-personer och med största sannolikhet 
påverkade av de hetero-/cis-/tvåkönsnormativa uppfattningar som finns i samhället. 
Med detta sagt finns det risk för att det i intervjusammanhang oavsiktligt gjorts 
heterokodade uttalanden eller använts ett heterokodat språk, vilket kan ha färgat 
intervjuns innehåll och de uppgifter som lämnats. 

Författare EA hade vid arbetets början störst kunskap inom ämnet och hade därför en 
ledande roll vid genomförandet av intervjuerna, då risken för användande av 
heterokodat språk ansågs mindre. Författare CF kunde under intervjuernas gång 
komma med följdfrågor och perspektiv som den första författaren på grund av 
förförståelse riskerade att missa. 

Tidigare forskning om transpersoners hälsa och sjuksköterskors kunskaper om den 
visar en relativt entydigt negativ bild (Bauer et al., 2014; Beagan et al., 2013; Grant et 
al., 2011; Kellet & Fitton; 2017; Lindroth et al., 2017; Nemoto et al., 2011; Sirota, 2013; 
Zeluf et al., 2016). Detta hade båda författarna efter inledande efterforskning kunskap 
om, och förväntningar om att nå ett liknande resultat riskerade att uppstå även om 
objektivitet eftersträvades. Informanternas egna citat återgivna i resultatet blev ett 
viktigt verktyg för att undvika att analysen färgades av författarnas erfarenheter och 
kunskaper. 

 

Resultatdiskussion 
Denna studie syftar till att undersöka sjuksköterskors kunskaper och upplevelser av att 
vårda transpersoner, vilket utöver att bidra med en beskrivning av befintliga 
förhållningssätt i den undersökta populationen även möjliggör identifikation av 
förbättringsområden. Nedan diskuteras de tre huvudkategorierna i relation till 
befintlig vetenskaplig kunskap samt mot bakgrund av intersektionalitetsbegreppet.  

 

Att vara otillräcklig 
Informanterna nämner den egna otillräckligheten när det kommer till att möta 
transpersoner, och denna patientgrupp får enligt tidigare studier också möta större 
utmaningar än andra grupper i sin kontakt med vården (Berreth, 2003; Sedlak, Veney 
& Doheny, 2016; Williamson, 2010). 

Informanterna upplevde stor okunskap då det kom till att vårda transpersoner. Detta 
överensstämmer med tidigare studier, där det framkommer att sjuksköterskan sällan 
tar hänsyn till transpersoners specifika behov, vilket bottnar i en bristande kunskap 
och förståelse för transpersoners livsvärld (Carabez, Eliason & Martinson; 2016; 
Poteat, German & Kerrigan, 2013; Sedlak, et al., 2016; Williamson, 2010). I resultatet 
framkom genomgående behovet av utbildningsinsatser inom vårdsektorn på området 
HBTQ, samt behovet av att i utbildningen tala om dessa grupper – och i synnerhet 
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transpersoner –  individuellt, för att öka förståelsen och minska sjukvårdens 
otillräcklighet. Studier visar att sjuksköterskor ofta önskar få mer kunskap och 
utbildning kring HBTQ, och att de – i de fall kunskap saknas – antingen hoppas att 
någon med mer kunskap arbetar tillsammans med den, eller låter patienten utbilda 
dem i själva mötet (Carabez et al., 2015; Daley & MacDonnell, 2014; Neville & 
Henrickson, 2006).  

Goldberg (2006) talar om grundläggande transkompetens som något som bör finnas i 
all vårdande verksamhet. Denna kompetens innefattar att vårdpersonal i mötet med 
transpersoner skall ha en icke-dömande attityd, vara öppna för samtal samt kunna 
remittera vidare personen till någon med större transkompetens om detta upplevs 
nödvändigt. I resultatet syns sjuksköterskorna själva påpeka att detta var kompetenser 
de till stor del saknade, och att oro ofta fanns för att såra patienten, säga fel saker eller 
på annat sätt uppvisa personliga fördomar och normativt tänkande. 

En studie visar att det är vanligt att sjuksköterskor känner sig obekväma i mötet med 
HBTQ-personer med anledning av bristande utbildning kring detta (Carabez et al., 
2015). I resultatet framkommer informanterna som deltagit i denna studie inte är 
något undantag. Då sjuksköterskor är medvetna om sina heteronormativa 
uppfattningar kan de i mötet med patienter med könsvariation bli nervösa och oroliga 
för att bete sig på ett kränkande eller felaktigt sätt, vilket gör att osäkerhet utstrålas 
(Röndahl, Innala & Carlsson, 2006). 

Även om oro och osäkerhet inför mötet med transpersoner framträdde genomgående 
i resultatet framkom också sjuksköterskornas intresse för det som avvek från normen. 
Sådan exotifiering av i detta fall transpersoner kan ur ett intersektionellt perspektiv 
sägas bidra till att upprätthålla maktstrukturer, normer och marginalisering av utsatta 
grupper (Sterzling, Gartner, Woodford & Fisher, 2017). Vårdpersonalens nyfikenhet i 
kombination med okunskap kan dock leda till att transpersoner känner sig 
diskriminerade och utsatta (Lombardi, 2001; Polly & Nicole, 2011). Dessa negativa 
upplevelser kan skapa misstro, rädsla och ångest, och kan ses som en av faktorerna till 
att transpersoner ogärna söker vård (Nemoto, Operario, Keatley, Nguyen & Sugano, 
2005).  

Den språkliga osäkerhet sjuksköterskorna uppvisade i resultatet grundade sig främst i 
att de inte visste hur transpersoner önskar bli tilltalade och upplevde att detta var 
känsligt att fråga, alternativt oro för att använda fel pronomen och tilltalsnamn i fall 
där dessa var kända. Att vara oförmögen att använda rätt pronomen, eller att vara rädd 
att göra fel, är något som kan vara grundat i okunskap (Carabez et al., 2016). I mötet 
med personer med transidentitet kan det vara lämpligt att fråga efter pronomen, 
tilltalsnamn samt hur personen benämner sina kroppsdelar. Dessa termer bör sedan 
användas genomgående, både i samtal och dokumentation (Hagen & Galupo, 2014; 
Sperber, Landers & Lawrence, 2008). Ett annat sätt är att lyssna in vilket språk 
patienten själv använder, och ta efter detta (Hagen & Galupo, 2014). Det är 
eftersträvansvärt att benämna personer med det namn och tilltalsnamn de önskar, och 
som går i linje med deras könsidentitet, oavsett vilken juridisk könstillhörighet de har 
(Polly & Nicole, 2011).  

I resultatet framkommer även en tendens att medvetet undvika vissa samtalsämnen 
för att inte riskera att göra fel. Okunskap hos sjuksköterskan kan leda till att denne i 
samtal med en patient med transidentitet inte klarar av att t ex ta upp en tillräcklig 



24 
 

anamnes av rädsla för att diskriminera patienten (Beagan, Fredericks & Goldberg, 
2012). Ett exempel på detta är de frågor om sexualitet som sällan ställs till 
transpersoner trots att de i vissa fall är viktiga att ställa (Lindroth et al., 2017). 

I resultatet syns också tankar om transpersonens ansvar i mötet, där beskrivningar 
gavs kring hur transpersoner som förväntar sig att få ett dåligt bemötande också kan 
komma att uppleva kränkningar trots att inget sådant egentligen pågår. Redfern och 
Sinclair (2014) beskriver hur transpersoner i mötet med vården utifrån egna eller 
andras tidigare erfarenheter ofta förväntar sig att bemötta utifrån cis-normativa 
fördomar.  

 

Vilja att göra rätt 
Resultatet visar en strävan efter att erbjuda patienter god vård i enlighet med 
professionsetiska riktlinjer. De vägar att uppnå detta som framkom i resultatet var 
genom att visa acceptans, förståelse, medvetandegöra egna fördomar samt att ha en 
professionell hållning. Då vårdpersonal visar fördomsfrihet och respekt för patientens 
könsidentitet upplevs mötet av patienten som gott och professionellt (Pitts et al., 2009; 
Poteat et al., 2013). I resultatet ses genomgående hur sjuksköterskorna, trots osäkerhet 
och okunskap, eftersträvar och önskar att ändå kunna bidra med god vård. För att 
kunna göra detta även då patienten inte tillhör grupperingar som gynnas av rådande 
samhällsnormer krävs att sjuksköterskan utifrån ett intersektionellt perspektiv själv 
undersöker och förstår de egna identiteter som kommer till uttryck i patientmötet, 
samt hur dessa ter sig i samspel med patientens identiteter (Van Herk et al., 2011a, Van 
Herk, Smith & Andrew, 2011b). Genom att därefter se detta i ett större sammanhang 
kan sjuksköterskan få förståelse och insikt i hur strukturella faktorer gynnar eller 
missgynnar olika typer av identiteter, och använda denna kunskap för att undvika att 
reproducera strukturella maktrelationer i sitt omvårdnadsarbete – och på så vis undgå 
att diskriminera marginaliserade grupper (Van Herk et al., 2011b). 

Flera studier visar att kommunikation är viktig för att HBTQ-personer skall kunna 
uppnå känsla av god vård. Vården upplevdes däremot exkluderande då vårdpersonal 
var otydlig, inte tillräcklig lyhörd eller formulerade frågor på ett exkluderande sätt 
(Bjorkman & Malterud, 2009; Cant, 2005; Hayman, Wilkes, Halcomb & Jackson 2013; 
Röndahl et al., 2006; Seaver, Freund, Wright, Tjia & Frayne, 2008).  

Resultatet pekade också på likabehandling som ett sätt att uppnå god vård. Carabez, 
Pellegrini, Mancovitz, Eliason, Ciano och Scott (2015) beskriver att detta 
förhållningssätt är vanligt förekommande i sjuksköterskeutbildningar, men att det kan 
vara problematiskt. Likabehandlingen baseras på sjuksköterskans förhållningssätt, 
vilket är en del av samhällsattityden och därför också kan innefatta vissa mått av 
sexism, rasism, klassförakt och homofobi (Carabez et al., 2015; Dorsen, 2012; Giddings 
& Smith, 2001). Vårdpersonal bör identifiera personliga fördomar och ersätta dessa 
med giltig kunskap för att kunna ge god vård till transpersoner (Polly & Nicole, 2011). 
Könsidentiteten upplevdes i resultatet som något sekundärt till att vara människa, och 
var därför av mindre betydelse i vårdsammanhang, eftersom alla människor avsågs 
behandlas lika. Dock är likabehandling som avsikt i sig ingen garanti för ett 
undvikande av diskriminerande handlingar gentemot utsatta grupper 
(Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2012). 
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Att förhålla sig till normer 
Det framkom i resultatet att det råder stor osäkerhet kring definitionen av begreppet 
transperson. Transpersoner beskrevs som en relativt homogen grupp, där i många fall 
den stereotypa bilden av en transvestit eller drag-queen framkom, samt föreställningar 
liknande de Alexander och Yescavage (2004) och Carabez, Eliason och Martinson 
(2016) beskriver, där tonvikt läggs på sexualitet och sexuell läggning snarare än 
könsidentitet och -uttryck. Utan ett intersektionellt perspektiv i synen på 
transpersoner ses gruppen som alltför homogen, då det i själva verket är en 
mångfacetterad, heterogen grupp. Komponenter som ålder, utbildning, 
sociodemografiska förutsättningar, kultur, sexuell läggning och etnicitet varierar stort 
(Meyer, 2001; Mulé, Ross, Deeprose, Jackson, Daley, Travers & Moore, 2009). Att med 
begreppet transpersoner beskriva en hel population kan därför vara problematiskt, 
eftersom populationens individer i mycket varierande grad identifierar sig med de 
övriga som inkluderas, och i olika utsträckning accepterar eller förnekar de fördomar 
som finns mot gruppen (Meyer, 2001). En alltför enhetlig bild av gruppen leder också 
till en syn på transpersoner som ”de”, en grupp som inte finns i de sammanhang där 
”vi” vistas (Meyer, 2001; Sperber et al., 2008). 

Det rådde i resultatet delade meningar kring om, och i så fall hur det går att identifiera 
transidentiteten hos en person vid ett möte i hälso- och sjukvården. Beagan, Fredericks 
& Goldberg (2012) menar att tvåkönsnormativa uppfattningar inom hälso- och 
sjukvården tenderar att osynliggöra könsidentiteter hos de (transpersoner) som 
avviker från denna norm. Detta beskrivs som problematiskt, eftersom det kan vara 
viktigt att känna till en eventuell transidentitet för att kunna möta patientens unika 
behov även om en sådan vetskap också gör att sjuksköterskan riskerar att behandla 
patienter enbart utifrån transidentiteten och missa att se helheten. 

I resultatet betonades den cis-normativitet som råder i samhället i stort, men också i 
hälso- och sjukvården specifikt, något som påverkar sjuksköterskornas dagliga 
arbetssituation. Heteronormativa uppfattningar hos sjuksköterskor har setts leda till 
ett sämre bemötande av transpersoner, där antagandet att både patient och närstående 
är cis-personer kan få sjuksköterskor att både ställa fel frågor och göra felbedömningar 
(DO, 2012; Neville & Henrickson, 2006; Platzer & James, 2000; Stevens, 1995). Detta 
yttrade sig också i resultatet i form av resonemang kring huruvida transpersoner bör 
placeras på könsuppdelade patientrum. Denna fråga väcker ofta förvirring, och 
lösningen blir vanligtvis att patienten placeras utefter det kön den tilldelats vid födseln, 
vilket kan leda till stor oro hos patienten (Carabez et al., 2016; Polly & Nicole, 2011). 
Användning av cis-normativa journalsystem, sjukvårdsutrustning och blanketter 
ansågs i resultatet också göra det svårare att ge transpersoner en god vård. Dessa 
redskap är i sin nuvarande utformning ett hinder då personer utanför cis-normen 
vårdas, och bör omformuleras på ett mer inkluderande sätt (Bauer et al., 2009; Hagen 
& Galupo, 2014; Lombardi, 2001). Det krävs dock mer än så för att förbättra vården 
för transpersoner – transpersoners erfarenheter och upplevelser av vården skiljer sig 
mycket från cis-personers, och det är viktigt att transpersoner görs delaktiga i 
utformningen av nya verktyg (Lombardi, 2001). God vård kan i transpersoners fall 
innebära att inte behöva bli betraktade ur cis-normativa perspektiv (Dahlberg et al., 
2003). 
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Slutsats 

Sjuksköterskor möter i arbetet dagligen patienter med olika behov och resurser. Bland 
dessa individer förekommer både cis- och transpersoner med binära och icke-binära 
könsidentiteter.  

I resultatet av detta examensarbete framgår att tanken på att transpersoner 
överhuvudtaget existerar som patienter är relativt främmande. Reflektion kring 
bemötande utifrån könsidentitet är inget som stimuleras till varken i utbildning eller 
arbetsliv. Detta riskerar att leda till ett ogenomtänkt, cis-normativt handlande i mötet 
med patienter – vilket för patienter med transidentitet kan bli direkt diskriminerande. 
En majoritet av informanterna kommer under intervjuerna fram till att det inte går 
känna till en transidentitet hos patienten om den inte medvetet presenteras – detta 
skulle innebära att det ej heller är möjligt att anpassa bemötandet från fall till fall, utan 
ett bemötande fritt från cis-normativitet krävs genomgående. 

Då sjuksköterskor uppmanas reflektera kring cis-normativa värderingar i vårdandet 
framträder även en del strukturella problem inom svensk hälso- och sjukvård. Ett 
inkluderande tankesätt hos sjuksköterskan motarbetas av tvåkönsnormativa 
dokumentationssystem, formulär och blanketter, könsuppdelade vårdsalar – vilket 
även om kompetensen finns omöjliggör en god vård för transpersoner.  

Framträdande i resultatet är den självupplevda inkompetens och de kunskapsluckor 
som informanterna påpekar, vilket gör dem otillräckliga i mötet med transpersoner. 
Okunskap hos yrkesverksamma sjuksköterskor kopplas i arbetets bakgrund till brister 
i sjuksköterskeutbildningen. Samtliga informanter som intervjuats i detta 
examensarbete är utbildade på en och samma högskola, om än vid olika tidpunkter. En 
koppling som därför görs då resultatet analyseras är risken att det främst är brister i 
kompetens och en diskursiv heteronormativitet på den specifika högskolan som ligger 
till grund för informanternas okunskap. Om inte lärosäten anammar undervisning om 
transpersoner är det i dagens läge mycket upp till sjuksköterskor att var och en 
tillgodogöra sig den kunskapen. Detta kan leda till att kompetens och kunskap som 
sjuksköterska besitter varierar stort beroende på vem sjuksköterskan som individ är 
och i viken kontext denne befinner sig 

 

Kliniska implikationer 
Detta examensarbete pekar på en okunskap kring transpersoners hälsa hos 
sjuksköterskor vilken kan ha flera förklaringar. Transpersoners hälsa inkluderas inte 
alls, eller i mycket liten mån, i undervisningen på sjuksköterskeprogrammet. För att 
nå Hälso- och sjukvårdslagens mål om en god vård på lika villkor för hela befolkningen 
krävs att kunskapsbristen hos sjuksköterskor åtgärdas – både genom att 
grundutbildningen ses över, men också att arbetsgivare tillhandahåller fortbildning. 
Sjuksköterskor måste också tillåtas använda sin kunskap och kompetens på området – 
och för att detta skall möjliggöras måste hela hälso- och sjukvårdssystemet aktivt 
motarbeta den cis-normativitet som idag är integrerad i arbetsredskap. 

Med detta examensarbete kan behovet av ovanstående åtgärder tydligt påpekas, men 
för dess genomförande krävs vidare forskning kring lämpliga tillvägagångssätt. Det 
behövs också utredning på nationell nivå för att se hur både högskolor och klinisk 
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verksamhet arbetar för att främja hälsa hos transpersoner, vilka kunskaps- och 
kompetensluckor som behöver fyllas och hur detta kan göras på bästa sätt. 

Förhoppningen är att detta arbete skall väcka diskussion kring cis-normativitet i hälso- 
och sjukvården, (o)kunskap hos vårdpersonal och (o)medveten diskriminering av 
transpersoner i vårdsammanhang. I förlängningen kan detta leda till en mer 
transvänlig hälso- och sjukvård. 
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Bilaga 1 – Sjuksköterskor sökes till intervjustudie 

Hej, 

Vi är två studenter som för närvarande läser sista terminen på 
sjuksköterskeprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. Vi skriver just nu vårt 
examensarbete, och söker därför sjuksköterskor som vill delta i en intervju.  

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta 
transpersoner i vårdsammanhang.  

Vi möts för ett samtal – tid och plats kommer vi överens om så att det passar dig. 
Samtalet kommer kretsa kring upplevelser, känslor, åsikter och tankar om mötet med 
transpersoner i sjukvårdssituationer. Samtalet kommer att spelas in för att kunna 
återges korrekt. Denna inspelning hanteras endast av oss som arbetar med uppsatsen. 

Bortsett från mötet för själva samtalet kommer du att vara helt anonym, alla deltagare 
kommer att avidentifieras och dina uttalanden kommer inte kunna kopplas till dig som 
person. Deltagandet är helt frivilligt – du kan låta bli att svara på frågor, och du kan 
när som helst avbryta samtalet utan att behöva ge några skäl till detta. 

När studien är avslutad återkommer vi till dig så du kan ta del av resultatet i form av 
en färdig uppsats. 

Är du intresserad av att delta eller har fler frågor?  

Kontakta oss via mail eller telefon; 

 
Elin Andersson   Catarina Forsberg 
mailadress@student.ju.se  maialdress@student.ju.se 
07xx-xxxxxx   07xx-xxxxxx 
 
 
Handledare: 
Malin Lindroth 
Lektor, Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan 
mailadress@ju.se   

  



 

 

Bilaga 2 – Intervjustöd 
 

Presentation av arbetet 

Inledande kontaktskapande frågor 

- Ålder, Könsidentitet, utbildning (Universitet, examensår, vidareutbildning), 
arbetslivserfarenhet, verksamhetsområde 

Om transpersoner 

- Beskriv vad en transperson är för dig? 
- I vilka sammanhang har du hört begreppet transperson?  

Om normer 

- Påverkas bemötandet inom sjukvården av samhällsnormer – i så fall hur? 

Om utbildning och kunskap 

- Kan du berätta om de tillfällen ni diskuterat transpersoners hälsa i din 
utbildning?  

- På sal 9 ligger det en person som definierar sig som icke-binär. (Det innebär 
att…)  

o Vilka känslor uppstår hos dig när du får veta att det är du som skall 
ansvara för den salen under dagens pass? 

o Vad tror du är viktigt att tänka på då du går in på sal 9? 

Egna erfarenheter 

- Kan du berätta om de tillfällen du själv mött transpersoner i vården? 
- Hur kan vi veta att vi vårdar en transperson? 
- Hur kan du ta reda på vilken könsidentitet en person har? Hur kan du ta reda 

på vilket namn och pronomen som ska användas? 

Fiktivt patientmöte beskrivs 

- Stefan är 23 år och kommer till vårdcentralen på grund av stora besvär med 
acne. Stefan har under det senaste halvåret behandlats med 
testosteroninjektioner i könskonfirmerande syfte. I cosmic syns Stefans gamla 
namn (Ellen), och symbolen för kvinna visas. 

- Hur använder du dina kunskaper i mötet patienten?  

Avslutande 

- Hur har detta samtal påverkat din syn på transpersoner? Vilka nya tankar har 
uppstått kring vård av transpersoner? 

- Transpersoner har generellt sett sämre hälsa än cis-personer, och undviker 
ofta att söka vård av rädsla för att diskrimineras. Vad tror du måste förändras 
för att transpersoner skall få en vård som är jämlik den vård cis-personer får? 


