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Abstract 

The aim of this study was to examine how young transgender people 
experience how they are being treated by healthcare workers. Another 
aim was to examine what transgender people find most essential in the 
treatment given by healthcare workers. Five semi-structured interviews 
were conducted with respondents who identified themselves as 
transgender, were between 18-30 years old and reported having contact 
with healthcare workers. The study used a qualitative method and the 
method of thematic analysis has been used to analyze the material. The 
analyzed data generated three main themes; the experience of the 
healthcare meeting is related to the perceived knowledge of the 
healthcare worker, the experience of the healthcare meeting is affected 
by the feeling of being questioned about one´s gender identity, and the 
experience of the healthcare meeting is affected by the questions and 
behavior of the healthcare worker about one’s gender identity that are 
irrelevant or inappropriate. A discussion follows on the subject on how 
one can adopt a wider perspective on respondent’s experience of how 
they are being treated by healthcare workers.  

Keywords: Transgender, gender identity, treatment, healthcare workers, level of knowledge 

1Psychology C, Spring 2015. Supervisor: Katja Boersma 
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allt tack för att du aldrig slutade tro på oss. Tack till Matilda och Michal för goda råd och 

kommentarer. Tack Ailo och Cecilia för att ni hjälpte oss i arbetet med att färdigställa 

intervjuguiden och tack till Karin för korrekturläsning. Sist men inte minst, tack till Emelie 

och Annika för kärlek och uppmuntran. 
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”Rätt pronomen tack!”: - En intervjustudie om unga transpersoners upplevelse av 

bemötande från personal inom vården 

De senaste åren har frågor rörande homosexuella, bisexuella och transpersoners 

(vanligen förkortad till ”hbt”-personers) hälsosituation och livssituation uppmärksammats allt 

mer. År 2005 sammanställde folkhälsoinstitutet för första gången en rapport gällande den 

aktuella hälsosituationen för hbt-personer och resultaten från rapporten indikerade att den 

psykiska ohälsan bland hbt-personer var större än bland den övriga befolkningen (Roth, 

Boström & Nykvist, 2006; Statens folkhälsoinstitut, 2005). Andra studier och undersökningar, 

svenska såväl som internationella, har visat liknande resultat gällande hbt-personers 

hälsosituation (Coleman et al., 2012; Larsson, Lilja & Fossum, 2008; Reisner et al., 2015). 

Studier som undersökt homosexuella-, bisexuella och transpersoner separat har konstaterat att 

transpersoner mår sämre än både homo- och bisexuella, speciellt utsatta är unga transpersoner 

(Clements-Nolle, Marx, & Katz, 2006; Larsson et al., 2008; Reisner et al., 2015; Roth et al., 

2006). 

Som en följd av den förhöjda psykiska ohälsan hos hbt-personer har det uppstått ett 

behov av ökad hbt-kompetens och flera organisationer samt myndigheter har arbetat för att 

förbättra situationen för hbt-personer i landet. Kommuner och landsting har arbetat fram 

riktlinjer för bemötande av hbt-personer, och för att nämna några har Stockholms läns 

landsting, Landstinget Sörmland och Region Örebro län arbetat fram en särskild hbt-policy 

som riktar sig till all vårdpersonal; Västra götalandsregionen har genomfört hbt-diplomering 

av regionens enheter och mottagningar och Region Örebro län meddelade 2012 att samtliga 

av regionens ungdomsmottagningar var hbt-certifierade. Vidare förbättringar som skett 

inkluderar att American Psychological Association [APA](2008; 2012) har utvecklat etiska 

riktlinjer för bemötande av hbt-personer samt genomförandet av ändringar i 



UNGA TRANSPERSONER OCH BEMÖTANDE I VÅRDEN  [7] 
 

 

 

diskrimineringslagstiftningen (Diskrimineringslag 2008:567) där transpersoner nu är 

inkluderade. 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter 

[RFSL] har på många sätt drivit arbetet med att förbättra villkoren för dessa grupper i 

samhället och erbjuder sedan 2008 ”hbt-certifiering”. En hbt-certifiering innebär att en 

organisation har genomfört ett systematiskt förbättringsarbete för att främja bemötandet av 

patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv samt för att främja de anställdas 

arbetsmiljö. Fokus i detta förbättringsarbete är att lyfta fram hbt-gruppen och deras livsvillkor 

för diskussion, för att på så sätt medvetandegöra och granska det bemötande och de normer 

som organisationen arbetar utifrån idag, för att kunna skapa en positiv förändring. Genom 

detta arbete ökar organisationen sin kunskapsnivå, skapar ett öppet och inkluderande klimat 

samt arbetar aktivt med att upprätthålla ett positivt förändringsarbete (RFSL, 2015). Utifrån 

dessa insatser finns förhoppningen att anställda i till exempel vårdorganisationer får en större 

medvetenhet och kunskap om heteronormativa antaganden och därmed kan förbättra sitt 

bemötande av hbt-personer. Det finns få vetenskapliga studier som undersöker hur hbt-

personer upplever vårdkvalité och bemötande i vården. I denna uppsats kommer vi därför att 

fokusera på detta ämne. Då hbt-gruppen är heterogen och på grund av att transpersoner av 

olika anledningar kan vara extra utsatta för bristande bemötande fokuserar vi i vår uppsats 

specifikt på gruppen transpersoner. 

 

Definiering Och Distinktion Av Viktiga Begrepp 

Innan vi introducerar vad som är känt om hbt-gruppens mentala hälsa och hur 

heteronormativitet kan tänkas influera bemötandet av hbt-gruppen i allmänhet och av 

transpersoner i synnerhet introduceras och specificeras först viktiga begrepp som används 

inom området. 
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Könsidentitet. Könsidentitet kan beskrivas som människans subjektiva upplevelse av 

att vara man, kvinna (Langevin, 2014), både man och kvinna eller varken man eller kvinna 

(APA, 2006; RFSL, 2015). Genusforskare har ifrågasatt hur samhället ser på könen man och 

kvinna som något av naturen självklart (Connell, 2009). Kön kan delas in i tre separata delar; 

biologiskt kön, socialt kön samt mentalt kön (Darj & Nathorst-Böös, 2008). Biologiskt kön 

eller födelsekön (Socialstyrelsen, 2015) är det kön som registreras vid födseln (Darj & 

Nathorst-Böös, 2008). Socialt kön, vilket även benämns som genus, beskriver hur kön kan ses 

utifrån en kulturell och social konstruktion (Butler, Rosenberg, & Lindeqvist, 2005) där 

kvinnor och män socialiseras och fostras in i olika könsroller (Darj & Nathorst-Böös, 2008). 

Nowak och Thomsson (2003) beskriver i boken Att göra kön hur samhället skapar manlighet 

och kvinnlighet och att det sker överallt, nästan omedvetet, och börjar från den dagen ett barn 

föds då pojkar och flickor benämns vid olika namn, ikläds olika färger och ges olika typer av 

leksaker. Mentalt kön, kan även benämnas som psykologiskt kön, beskriver hur människan 

känner sig innerst inne, som kvinna, man, varken kvinna eller man eller skiftande mellan 

kvinna/man (Darj & Nathorst-Böös, 2008). 

Sexuell läggning. Begreppet sexuell läggning beskriver om en person blir attraherad 

av eller förälskad i tjejer, killar eller både tjejer och killar (APA, 2008). Sexuell läggning 

består inte enbart av människans preferenser dvs. vilket kön personen föredrar, utan innefattar 

även personens sexuella identitet, vad personen väljer att kalla sig. Vidare innefattas 

personens sexuella beteende och praktik, alltså vem personen har sex med och vill ha en 

relation med (APA, 2008; RFSL, 2015). Sexuell läggning delas oftast in i tre kategorier: 

heterosexualitet, homosexualitet samt bisexualitet. Heterosexualitet innebär att en person 

attraheras av och/eller blir förälskad i personer med motsatt kön, homosexualitet innebär att 

en person attraheras av och/eller blir förälskad i personer med samma kön och bisexualitet 
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innebär att en person attraheras av och/eller blir förälskad i personer av båda könen (APA, 

2008). 

Definitionen av sexuell läggning och begreppets innebörd förändras med tiden och 

skiftar mellan kulturer (Dean et al., 2000). Traditionellt sett har det västerländska samhället 

utgått från ett binärt tankesystem, dvs. att människan antingen är man eller kvinna samt att 

människan attraheras av och/eller blir förälskad i män, kvinnor eller både män och kvinnor 

(Autumn, 2013). Larsson et al. (2008) lyfter fram att det kan bli ett problem för transpersoner 

samt för människor som förnekar den binära uppdelningen av kön att placera in sin sexuella 

läggning inom kategorierna hetero-, homo- eller bisexualitet, då dessa som tidigare nämnts 

bygger på en indelning av kön i man och kvinna (Se även Autumn, 2013; Dean et al., 2000; 

Rice, 2010). Bisexualitet uppstod först som ett koncept för att utmana dikotomin rörande 

heterosexualitet/ homosexualitet, men förändrade inte den binära indelningen i man och 

kvinna (Autumn, 2013).  

Det finns en växande grupp av transpersoner och människor som ifrågasätter den 

binära uppdelningen som har lett fram till att det idag finns ett behov av att utvidga begreppet 

sexuell läggning och börja tala om fler sexualiteter. Det finns ett fåtal studier som undersökt 

sexuella minoriteter och Galupo et al. (2014) har i sin studie undersökt sexualiteterna 

pansexuell, fluid och queer. Pansexualitet är något som återkommer i flera studier (Autumn, 

2013; Dean et al., 2000; Rice, 2010) och liknar bisexualitet men kan ses som mer 

inkluderande för transpersoner, då attraktionen till båda könen ersätts av attraktion till 

människan (Autumn, 2013 ). Slutligen kan nämnas att i och med att samhället utvecklas och 

blir mer accepterande mot alternativa sexualiteter, finns ett behov av att tala om fler 

sexualiteter och se på sexualitet på ett annat och för många nytt sätt. Då det överstiger syftet 

med föreliggande uppsats valde författarna att endast belysa ett fåtal alternativa sexualiteter. 
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Transperson. I föreliggande studie används begreppet ’transperson’ för att referera 

till det engelska begreppet ’transgender’. American Psychological Associations (2014) 

definition av transgender lyder “Transgender is an umbrella term for persons whose gender 

identity, gender expression, or behavior does not conform to that typically associated with the 

sex to which they were assigned at birth. ...not everyone whose appearance or behavior is 

gender-nonconforming will identify as a transgender person.”  Det finns ett flertal termer 

kring transpersoners identitet och de olika begreppens definition och innebörd förändras och 

utvecklas mellan/inom kulturer och över tid (Coleman et al., 2012). Exempel på olika 

transidentiteter är: transsexuell, transvestit, intergender och transgenderist. Att identifiera sig 

som transsexuell innebär att en person lever eller önskar leva som det motsatta könet jämfört 

med sitt biologiska kön. En person som är transsexuell upplever att könsidentiteten inte 

stämmer överens med födelsekönet och vissa transsexuella väljer att söka medicinsk hjälp för 

att kunna förändra sina kroppar, antingen genom kirurgi och/eller med hjälp av 

hormonbehandling. Transpersonens önskan är då att göra ens kropp så kongruent som möjligt 

med det upplevda könet (APA, 2011). Transsexuella män och kvinnor benämner sig oftast 

som FTM [female-to-male] eller MTF [male-to- female].  

Transvestism kan översättas med engelskans ord “cross dress” och innebär att en 

person klär sig i kläder som är typiska för det andra könets kläder (APA, 2011). Transvestism 

togs vid årsskiftet 2009/2010 bort ur Socialstyrelsens förteckning över psykiatriska diagnoser. 

En transperson som identifierar sig som både man och kvinna eller varken man eller kvinna 

och förnekar den binära uppdelningen av kön kallas för Intergender eller Transgenderist 

(RFSL, 2015). En person som varken identifierar sig som man eller kvinna och förnekar binär 

könsuppdelning kan även kallas för Genderqueer (APA, 2011). De transidentiteter som 

nämnts ovan är endast några exempel och det finns ytterligare begrepp som visar på 
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variationen i gruppen, exempel på ytterligare transidentiteter är drag-Queens, drag-Kings, och 

trigender etc.  

Normer och Heteronormativitet. Normer, även benämnt som sociala normer, kan 

beskrivas som ”attityder och beteenden som vanligen hålls i en viss grupp, och som utövar ett 

starkt inflytande på attityder och beteenden hos gruppens medlemmar” (Crisp & Turner, 

2010). Förenklat kan normer beskrivas som regler som styr personers handlings- och 

reaktionsmönster i grupper, men det är även regler som styr våra synsätt och uppfattningar 

(Egidius, 2008). Sociala normer är ofta outtalade och i grupper underordnas individens egna 

åsikter och beteenden för det som är socialt antaget av gruppen (Crisp & Turner, 2010). 

Inom genusforskning lyfts ofta begreppet heteronormativitet fram, vilket är det system 

av normer som reglerar kön, genus och sexualitet (Darj & Nathorst-Böös, 2008). Enligt Butler 

et al. (2005) innebär heteronormativitet antagandet om att alla människor är heterosexuella 

och att det är det riktiga och normala. Heteronormen uttrycker sålunda förväntningar om att 

sexuella handlingar, begär och familjebildningar är något som endast sker mellan män och 

kvinnor (Holm, 2015; Oswald, Blume & Marks, 2005). Vidare kan heteronormativitet även 

beskrivas som uppfattningen att det endast finns två kön (tvåkönsnormen); män och kvinnor 

och att män förväntas bete sig maskulint och kvinnor feminint (Rosenberg, 2002). En person 

som följer heteronormen brukar kallas för cis-person. Cis kommer från latin och betyder “på 

samma sida”. Begreppet cis-person används för att beskriva personer vars biologiska kön, 

könsuttryck och könsidentitet överensstämmer enligt normen (RFSL, 2015). I efterföljande 

stycke beskrivs hur transpersoners livssituation skiljer sig från cis-personers.   

 

Tidigare Forskning 

Hur och varför mår transpersoner sämre? Det finns få studier gjorda på enbart 

transpersoner (McCann, 2014). Forskning om hbt-personers hälso- och livssituation har av 
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olika anledningar fokuserat mer på homosexuella- och bisexuella, än på transpersoner 

(Socialstyrelsen, 2015). År 2008 släpptes den första kunskapssammanställningen om 

transpersoners psykosociala situation och hälsa (Larsson et al., 2008) och enighet råder om att 

transpersoner och särskilt unga transpersoner är en utsatt grupp med ökad psykisk ohälsa 

jämfört med resten av befolkningen (Clements-Nolle et al., 2006; Larsson et al., 2008; 

Reisner et al., 2015). Resultaten tyder även på att unga transpersoner mår sämre än både 

homo- och bisexuella ungdomar. Av unga transpersoner mellan 16-29 år var det mer än 

hälften som hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande till skillnad från övriga befolkningen, där 

knappt en femtedel uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande (Roth et al., 2006). Transpersoner 

har en förhöjd risk att drabbas av depression, ångest och självskadebeteende (Clements-Nolle 

et al., 2006; Reisner et al., 2015) och unga transpersoner rapporterar högre grad av 

suicidförsök samt suicidtankar än övriga befolkningen (Clements-Nolle et al., 2006; Roth et 

al., 2006). Hbt-personer är även i högre grad utsatta för sexuella övergrepp än övriga 

befolkningen och undviker i högre grad att gå ut av rädsla för att bli illa behandlad på grund 

av sin sexuella läggning och/eller könsidentitet. Yngre transpersoner är mer utsatta för våld, 

sexuella övergrepp och har större svårigheter att sätta sexuella gränser än både homo-, 

bisexuella och cis-personer (Ahlin & Gäredal, 2009). 

Anledningen till att hbt-ungdomar har sämre psykiskt välmående än sina jämnåriga 

verkar till stor del bero på faktorer som diskriminering, bristande tillit till andra människor, 

dåligt bemötande, rädsla för våld, utsatthet för kränkningar, hot, trakasserier samt ett bristande 

emotionellt stöd (Folkhälsoinstitutet, 2005). Vidare beskrivs även den psykosociala 

hälsosituationen hos unga hbt-personer vara ett resultat av det sociala stigma, isolering och 

främlingskap som hbt-ungdomarna får uppleva från samhället (Harper & Schneider 2003; 

Kreiss & Patterson 1997; Warner et al. 2004 ). 
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Hbt-personer och bemötande 

Vad är bemötande? Enligt Svenska Akademiens ordlista (2015) betyder bemötande 

”uppträda mot, uppföra sig, bete sig mot”. Denna definition markerar tydligt bemötande som 

ett beteende som man utför mot andra. En annan definition av bemötande återfinns i SOU 

1997:51 där det definieras som en ”ömsesidig relation eller den inställning personer har till 

varandra”. Här har de istället valt att se på bemötande som en del i relationen mellan 

människor och vilka attityder och förhållningssätt som människor har till varandra. I 

Bemötandeboken (Echeverri, 2010) beskrivs bemötande som ett förhållningssätt, en attityd, 

ett interaktivt beteende och en upplevelse. Denna mångtydighet gör att man kan välja ett 

flertal ingångar för att studera fenomenet bemötande. Om bemötande också är en upplevelse 

betyder det till exempel att varje bemötande bedöms subjektivt av individen, mot bakgrund av 

dennes livserfarenheter och referensramar. Detta gör att samma bemötande inte nödvändigtvis 

uppfattas på samma sätt av olika människor. Vi har i denna studie valt att se på bemötande 

inte enbart som ett beteende som någon utför men också som en upplevelse. Båda synsätten 

påverkas av personens förhållningssätt och attityder, men synsätten påverkar också varandra i 

hög utsträckning. Bemötande som beteende och upplevelse påverkas alltså av personens 

inställning till den andra personen i mötet, samt att upplevelsen av bemötandet påverkar ditt 

beteende och detta beteende påverkar den andras upplevelse. Bemötande som beteende och 

som upplevelse är sålunda inte separata, utan påverkarar varandra i hög utsträckning vilket 

gör det svårt att tala om den ena utan att tala om den andra. 

Heteronormativitet i bemötande. I mötet med andra människor agerar individen 

utifrån sina tidigare erfarenheter och referensramar, individen kategoriserar in saker runt om 

sig i ett försök att förstå sin omvärld och göra den mer förutsägbar (Passer et al., 2009). Dessa 

kategoriseringar bygger på våra tidigare erfarenheter (Perris, 1996) och styr hur vi som 

människor tänker, känner och beter oss (Passer et al., 2009). Utan referensramar för hur vi ska 
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tänka, känna och agera skulle varje situation och alla stimuli människan utsätts för vara något 

nytt och främmande för människan och därmed kan funktionen av kategorisering minska 

människans obehag och ångest (Passer et al., 2009). 

Hur en individ skapar sina kategoriseringar av andra människor påverkas av 

samhällets normer. Normer är regler som styr personers handling, synsätt och uppfattningar i 

grupper. Normer är ofta outtalade och de efterföljs inte sällan omedvetet och utan 

ifrågasättande (Passer et al., 2009). En stark norm i dagens samhälle är heteronormen, normen 

att människan i sin natur är heterosexuell och att familjebildning, sexuell attraktion/aktivitet 

sker mellan män och kvinnor (Nowak & Thomsson, 2010). I vårdmöten kan kategoriseringar 

vara en hjälp när personal träffar människor som passar in eller liknar deras tidigare 

erfarenheter och förväntningar (Passer et al., 2009). Frågan är vad som händer när så inte är 

fallet och vad får det för konsekvenser när en patient i vårdmötet inte stämmer överens med 

personalens tidigare erfarenheter, referensramar och kategoriseringsvanor? När en person 

bemöter någon med ett antagande om att denne är heterosexuell benämns detta som ett 

heteronormativt bemötande. I vårdsammanhang kan ett heteronormativt antagande leda till en 

bristfällig kommunikation, vilket också kan påverka den vårdkvalité som ges (Röndahl, Innala 

& Carlsson, 2006 ). Om en person bemöts av ett felaktigt heteronormativt antagande kan detta 

påverka hur personen uppfattar relationen och det bemötande som ges.  

Vårdpersonal och i synnerhet psykologen bör i mötet med patienter vara medveten om 

sina subjektiva värderingar och inte låta sig styras av fördomar (Sverne Arvill, Hjelm, 

Johnsson & Sääf, 2012). I vårdmöten är relationen asymmetrisk och ojämlik, då patienten är 

den som söker hjälp medan vårdgivaren är den som besitter expertisen och därmed har en 

form av makt i vårdmötet. Vårdpersonal bör sträva efter att minska denna maktobalans och 

bemöta patienten på ett professionellt sätt med en strävan efter ömsesidighet, jämlikhet, 

acceptans och bekräftelse (Snellman, 2009). 
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Transpersoner och bemötande. Unga transpersoner har kontakt med vården i högre 

utsträckning än sina jämnåriga (Gillman, Cochran & Mays, 2000; Roth et al., 2006) men det 

finns endast ett fåtal studier som undersöker hur unga transpersoner blir bemötta av personal 

inom vården. I en studie av Nilsson och Jensen (2010) undersöktes hbt-klienters egen 

upplevelse av terapi i hbt-avseende. I resultaten framkom att hbt-personer anser att det är 

viktigt att terapeuter har kunskap om sexuell läggning, könsidentitet samt kunskap om hbt-

personers erfarenheter och livsvillkor, och författarna drar slutsatsen att det finns bristande 

hbt-kompetens hos terapeuter (Nilsson & Jensen, 2010). I en studie om upplevelsen av 

bemötande utifrån terapeuters perspektiv konstaterades även där att det råder en brist på 

kunskap hos terapeuter vad gäller transpersoner och deras livsvillkor samt specifika problem 

som de stöter på i sin vardag (Traczyk & Wurm, 2011). Studien ’Bra bemött’ (Due & 

Gäredal, 2014) undersökte hur unga hbtq-personer upplevde sitt besök på 

ungdomsmottagningen gällande bemötande och författarna kom fram till att unga 

transpersoner har fler negativa upplevelser och färre positiva upplevelser av sitt besök, 

jämfört med unga cis-personer. Detta menar artikelförfattarna kan bero på bristande 

transkompetens från personalen. Ytterligare studier på transpersoners upplevelser av mental 

hälsovård ligger i linje med detta och tyder på att det saknas kunskap om transpersoner och att 

personal behöver få utbildning i hbt-frågor (McCann, 2014). Sammantaget belyser dessa 

studier sålunda ett behov av specifik kunskap om hbt-personer för att kunna uppfylla de 

förväntningar som finns på ett gott bemötande och en god vård. När hbtq-ungdomar själva får 

skatta vad som är viktiga egenskaper och kvalitéer hos vårdpersonal, framkommer att det som 

anses mest viktigt är att vårdpersonalen är kompetent i sin yrkesutövning, uppvisar respekt, är 

ärliga, lyssnar, skapar trygghet, är icke-dömande samt bemöter hbtq-ungdomar på samma sätt 

som andra ungdomar (Hoffman, Freeman & Swann, 2009).  
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Tidigare forskning på ämnet transpersoners upplevelse av bemötande lyfter fram att 

transpersoner ofta upplever sig mötas av heteronormativa antaganden både från samhället, 

vårdpersonal och i skolan (Fredman, Schultz & Hoffman, 2015; Larsson, et al., 2008; Traczyk 

& Wurm, 2011). Traczyk & Wurm (2011) menar att psykologer i hög grad påverkas av 

heteronormativitet, vilket enligt författarna gör det svårt att i mötet med transpersoner ha ett 

förutsättningslöst bemötande. Att mötas av ett heteronormativt antagande kan vara psykiskt 

tärande för transpersoner och det har konstaterats att transpersoner i högre grad saknar tillit 

till andra människor, saknar emotionellt stöd och att de är mindre öppna med sin könsidentitet 

eller könsuttryck i familjen, bland vänner och i skolan/arbetslivet än jämnåriga (Roth et al., 

2006). 

Unga transpersoner beskriver att de ofta upplever negativa reaktioner från andra 

kopplat till sin transidentitet och att de inte sällan får sin könsidentitet ifrågasatt av personer i 

sin omgivning. Däremot anger de flesta att de har någon i sin umgängeskrets som är stödjande 

och accepterar att de är transpersoner. Bland transpersoner är det även vanligare att ha lågt 

förtroende för sjukvården, socialtjänsten, domstolar, riksdagen, landstingspolitiker, och 

kommunpolitiker än sina jämnåriga (Due & Gäredal, 2014; Roth et al., 2006). Transungdomar 

beskriver att de kan uppleva ett ”moment 22” inför ett vårdmöte; om de inte berättar om sin 

transidentitet blir de inte sedda för den de är och det som gör dem unika, men å andra sidan 

finns en risk att personalen reagerar negativt om de är öppna med sin könsidentitet, vilket får 

en negativ inverkan på ungdomens självförtroende (D'augelli & Grossman, 2006). 

 

Problemformulering 

Som tidigare nämnt är transpersoner och särskilt unga transpersoner en grupp som mår 

sämre än övriga befolkningen (Clements-Nolle et al., 2006; Larsson et al., 2008; Reisner et 

al., 2015). Transpersoner har kontakt med vården i hög utsträckning (Gillman et al., 2000; 



UNGA TRANSPERSONER OCH BEMÖTANDE I VÅRDEN  [17] 
 

 

 

Roth et al., 2006), och för transpersoner som definierar sig som transsexuella är kontakten 

med vården ännu mer frekvent då dessa personer behöver ha kontakt med vården rörande sin 

könsidentitetsutredning. Detta innefattar både könskorrigerande behandling samt kontinuerlig 

hormonbehandling, och med hänsyn till detta blir vårdpersonalens bemötande ytterst viktigt. 

Tidigare forskning har rapporterat att det finns en brist på kunskap hos vårdpersonal rörande 

transpersoner (Nilsson & Jensen, 2010; Renström & Saffo, 2014; Traczyk & Wurm, 2011). 

Denna samstämmiga bild över bristande hbt-kunskap inom vården har lett till en satsning 

bland Sveriges kommuner och landsting att arbeta med hbt-frågor och satsa på ökad kunskap 

hos personal. Mycket resurser har sålunda lagts på att utveckla svensk hälso- och sjukvård och 

föreliggande studie ämnar undersöka hur unga transpersoner upplever det bemötande som de 

får av vårdpersonal idag.  

 

Syfte med studien 

Frågeställningen i föreliggande studie är: ”Hur upplever unga transpersoner att de blir 

bemötta av personal inom vården?” Syftet är att belysa fenomenet upplevelse av bemötande 

samt vilka aspekter av bemötande som unga transpersoner upplever vara av betydelse i 

vårdmötet.  

 

Metod 

I följande avsnitt presenteras metoden samt vilken förförståelse som fanns hos 

uppsatsförfattarna kring ämnet inför arbetets uppstart. Vidare följer en redogörelse för 

rekrytering och urval av respondenter, hur intervjuguiden konstruerades, intervjuernas 

genomförande samt bearbetning och hantering av insamlat material. Slutligen följer även en 

diskussion kring de etiska och metodologiska frågor som uppstått under processens gång. 
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Val av metod 

Studiens syfte formulerades i termer av unga transpersoners upplevelse av bemötandet 

från personal inom vården. Det finns flera olika vetenskapliga metoder som kan användas i 

forskningssammanhang och metoden bör väljas utifrån studiens syfte samt utifrån den typ av 

information som är av intresse att erhålla, på vilket sätt informationen skall erhållas och hur 

den skall tolkas (Kazdin, 2010; Langdridge & Hagger-Johnson, 2009). Då studien avser att 

undersöka individuella upplevelser är kvalitativ metod att föredra. Det som studeras är 

nominellt och subjektivt vilket gör att datan inte kan mätas i siffror utan endast analyseras 

kvalitativt. En kvalitativ metod gör det möjligt att beskriva ett fenomen istället för att mäta det 

(Eliasson & Lappalainen, 1995; Langdridge & Hagger-Johnson, 2009). En fördel med att 

använda sig av en kvalitativ metod är att det möjliggör att studera individer på djupet och mer 

i detalj och för att kunna få fram en mer komplex bild av problemet (Barker, Pistrang & 

Elliot, 2002). 

I föreliggande studie har semistrukturerade intervjuer använts som 

datainsamlingsmetod (Lantz, 2007), vilket är den datainsamlingsmetod som rekommenderas 

vid kvalitativ metod (Langemar, 2008). Semistrukturerad intervju möjliggör en anpassning av 

frågorna utifrån respondentens berättelse vilket även innebär att det finns utrymme att ställa 

lämpliga individanpassade följdfrågor. 

Vidare utgår studien från en fenomenologisk ansats, vilket innebär att individens 

upplevelse av ett fenomen är det som studeras (Langdridge & Hagger- Johnsson, 2009). Syftet 

blir alltså att försöka beskriva fenomenets natur (bemötande från vårdpersonal) genom 

individernas sammantagna upplevelse med fokus på vad de upplevde och hur de upplevde det 

(Creswell, 2013). Fenomenologin som filosofiskt koncept har sina rötter i den tyske filosofens 

Edmund Husserls (1839-1938) skrifter. Ett av de begrepp som användes av Husserl var 

’Epocé’ som innebär att utredaren bör sätta sina egna erfarenheter åt sidan för att försöka 
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uppleva fenomenet ur ett nytt perspektiv, som för första gången, då tidigare upplevelser på 

olika sätt påverkar upplevelsen. Det är dock svårt att helt bortse från tidigare erfarenheter och 

uppfattningar, men det är något som bör eftersträvas (Moustakas, 1994). 

 

Förförståelse 

Det som anses vara av relevans att veta om uppsatsförfattarna är att vi är blivande 

psykologer samt att båda identifierar sig som hbtq-personer. Förförståelsen kring 

transpersoner var inledningsvis liten och vi läste in oss på grundläggande hbt-fakta och var 

och en kompletterade sin kunskap med information som bedömdes essentiell för projektet. 

Uppsatsförfattarna hade vid uppstart av projektet bristande erfarenhet av och kunskap om 

transpersoner vilket gjorde att mycket tid ägnades åt att läsa på om begreppet trans och olika 

transidentiteter. Inför datainsamlingen skapades därmed en ökad förståelse för komplexiteten 

kring att begreppens innebörd skiljer sig åt mellan olika individer. 

 

Rekrytering och procedur vid urval av respondenter 

För att inkluderas i studien skulle respondenterna vara mellan 15-30 år, haft kontakt 

med personal inom vården samt identifiera sig som transperson. Rekryteringsblad lämnades ut 

i receptionen samt i väntrummet på Barn-och Ungdomspsykiatriska kliniken i Eskilstuna (se 

Bilaga 1) samt på Ungdomsmottagningen i Eskilstuna. Rekrytering till studien skedde även 

via nätcommunityt Facebook och via ett nätforum för hbtq-personer (qruiser.com). Slutligen 

delade RFSL Ungdom Örebro muntligen information om studien till sina ungdomsgrupper.  

Urvalet av respondenter bör göras på ett sätt som är genomtänkt och som uppfyller 

studiens syfte. Langemar (2008) menar att vid en kvalitativ metod bör en sträva efter ett 

kvalitativt representativt urval, vilket delvis innebär att studiens deltagare väljs ut och 

handplockas från den population som studien ämnar undersöka. I föreliggande studie har 
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deltagarna ej slumpats fram, det är inte att föredra vid kvalitativa studier där endast ett fåtal 

individer deltar (Langemar, 2008). Respondenterna rekryterades löpande under två månader, 

mailsvar erhölls från nio personer och samtliga erbjöds tid för intervju. Via mail bokades tid 

för intervju och i mailet bifogades ett dokument med information om studien (se Bilaga 2). 

Slutligen genomfördes intervjuer med fem respondenter. Fyra personer valde att inte delta, två 

av dessa angav att de mådde psykiskt dåligt och inte hade tillräcklig ork för att delta, den 

tredje angav brist på tid och den fjärde personens orsak är okänd.  

 

Respondenter 

Respondenterna bestod av sammanlagt fem personer som identifierade sig som 

transperson. Två av dessa beskrev sig som transsexuell kille FTM. En av respondenterna 

beskrev sig som Trigender (varierar mellan att se sig som man, kvinna, både och eller varken 

man eller kvinna). Två av respondenterna beskrev sig som transsexuell FTM som genomgått 

könskorrigering, men en av dessa föredrog att använda sig av begreppet genderqueer. 

Respondenterna var mellan 18-30 år; gruppen hade en medelålder på 22 år, och fyra av 

respondenterna var bosatta i Örebro med omnejd och en var bosatt i Göteborg. 

 

Konstruktion av Intervjuguiden 

Vid konstruktion av intervjuguiden operationaliserades samtliga forskningssyften till 

intervjufrågor. En semistrukturerad intervju inleds ofta med öppna frågor som successivt blir 

mer avsmalnande och mer detaljerade (Patel & Davidsson, 2011). Därav konstruerades även 

vår intervjuguide med detta i åtanke. Intervjuguiden konstruerades utifrån olika centrala 

teman och fyra områden togs fram. Två pilotintervjuer genomfördes för att kunna bedöma 

intervjuguiden. Det är viktigt att intervjupersonen i pilotintervjun tillhör den grupp som 

studien avser att undersöka (Lantz, 2007), men då det är svårt att rekrytera transpersoner 
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fanns inte möjligheten att genomföra en pilotintervju med en transperson. Den första 

pilotintervjun genomfördes med en person som anser sig ha god kunskap om transpersoner 

och deras livssituation. Efter den första pilotintervjun togs beslutet att nästkommande 

pilotintervju skulle genomföras med en yngre person som hade mindre kunskap om 

transpersoner; detta för att kunna bedöma om frågorna i intervjuguiden var på en adekvat 

anpassad nivå (för intervjuguide, se Bilaga 3). 

 

Datainsamling-intervjugenomförande 

Datainsamlingen genomfördes med individuella intervjuer med en tidsram på 

maximalt 90 minuter. Intervjuerna genomfördes med två intervjuledare närvarande och 

intervjuledarna var uppsatsförfattarna själva. Intervjun utgick från en semistrukturerad 

intervjuguide där uppsatsförfattarna utvecklat och kategoriserat frågor utifrån studiens syfte. 

Under intervjun hade intervjuledarna olika ansvarsområden. Samtliga intervjuer spelades in 

med ljudupptagning, detta för att i efterhand kunna transkribera intervjun till textformat. 

Intervjuerna ägde rum i Örebro Universitets lokaler. Två av respondenterna kunde av 

logistiska skäl inte närvara på plats i intervjulokalen och intervjun genomfördes då via Skype, 

som är en videochatt.  

 

Tematisk analys  

För att analysera datan genomfördes en tematisk analys och vi har vi utgått från Braun 

och Clarkes (2006) beskrivning av tematisk analys. Det finns inte några fastställda och 

enhetliga riktlinjer för hur en tematisk analys bör genomföras, (Braun och Clarke, 2006) men 

tematisk analys innebär i korthet att datan struktureras utifrån teman (Langemar, 2008). 

Författarna har genomfört en induktiv och mer data-driven snarare än teoretiskt-driven analys, 

vilket innebär att de genererade temana ligger nära datan; de funna temana speglar helheten i 
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materialet och syftet har inte varit att hitta data och placera in dessa i redan förutbestämda 

teman (Braun & Clarke, 2006).  

Inledningsvis transkriberades samtliga intervjuer och sammanlagt erhölls 75 sidor text. 

Den första fasen av att analysera data handlar om att göra sig bekant med datan. Innan 

intervjun transkriberades, lyssnade vi igenom ljudinspelningen av intervjun. Att transkribera 

data är tidskrävande och trots det beslutades att transkribera datan var för sig, då vi såg fler 

fördelar med att vara på samma nivå vad gäller bearbetning av och bekanthet till datan. Att 

transkribera är något Braun och Clarke (2006) nämner som en stor del i att lära känna datan. 

Då det inte finns några fastställda riktlinjer för hur en transkribering bör gå till valdes att 

transkribera ordagrant och ickeverbalt, vilket innebar att vi noterade när respondenten 

exempelvis fnissade, harklade sig eller skrattade. Nästa steg var att läsa igenom textversionen 

en gång med syfte att rätta eventuella fel och sedan ytterligare en gång, förutsättningslöst, 

utan att koda eller leta mönster i texten. Först vid den tredje genomläsningen började vi på ett 

mer aktivt sätt arbeta med texten, koda data, organisera datan och se efter mönster. Det finns 

flera olika hjälpmedel som till exempel vissa datorprogram som kan underlätta 

analysprocessen och göra det tydligare med kodning. Vi valde att analysera för hand med 

hjälp av färgpennor och kodade med olika färger i texten, då det var den metod som gav oss 

bäst översikt. När vi kodat datan och bildat olika grupper använde vi oss av mind-maps för att 

hitta teman. Mind-maps eller tankekartor kan ses som ett hjälpmedel i processen att bearbeta 

och förstå information; det innebar i praktiken att vi i pappersform skrev upp de grupperingar 

vi hittat för att visuellt organisera informationen för att slutligen finna våra teman. När olika 

teman funnits gick vi igenom dessa ytterligare en gång och de jämfördes med den 

ursprungliga datan för att se om de olika temana representerade datan som helhet (Braun & 

Clarke, 2006). Transkribering och textanalysen har genomförts parallellt av båda 
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artikelförfattarna och med jämna mellanrum har grupperingar och olika tankesätt jämförts och 

diskuterats för att till sist nå en gemensam och slutgiltig lista med teman.  

 

Etik- och metoddiskussion 

Studien har utgått från de forskningsetiska principer som sammanställts av 

vetenskapsrådet (2015). De fyra allmänna huvudkraven som nämns är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet vilka fungerar som riktlinjer för hur 

forskare bör agera och förhålla sig gentemot både deltagare och insamlat material. 

Samtliga respondenter fick detaljerad information om studien både skriftligen och 

muntligen. Ett dokument med information om studiens syfte och praktiska aspekter som 

datahantering, databearbetning samt konfidentialitet mailades till respondenterna. Information 

om studien gavs även muntligen vid intervjutillfället. Ett skriftligt informerat samtycke 

erhölls från deltagarna vid intervjutillfället (Vetenskapsrådet, 2015), vilket innebar att de med 

sin underskrift styrker sitt deltagande, att de fått information om studien samt godkänner 

inspelning av intervjun. I samband med samtyckesformuläret informerades respondenterna 

om deras rätt att avbryta sitt deltagande och att intervjumaterialet då inte används; när studien 

färdigställts är deltagandet dock oåterkalleligt. Intervjuerna behandlades konfidentiellt och 

avidentifierades gällande personuppgifter. Respondenternas identitet redovisas sålunda inte i 

examensuppsatsen. Det förekommer citering från intervjuerna och total anonymitet kan därför 

ej säkerställas. Samtliga respondenter har informerats om att fullständig anonymitet inte kan 

garanteras. Det är enbart studiens ansvariga som har tillgång till det ursprungliga 

intervjumaterialet och vad gäller nyttjandekravet är det insamlade materialet endast ämnat 

föreliggande studie. 

Det är viktigt att som författare till en studie med fenomenologisk ansats vara 

medveten om hur en själv är med och påverkar de resultat som nås, då det är en själv som är 
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instrumentet för dataanalysen (Langemar, 2008). Författarna till föreliggande studie har haft 

löpande diskussioner om tidigare erfarenheter, om tankar och åsikter etc, för att kunna 

uppmärksamma varandra när spontana tolkningar skett och på så sätt samarbeta för att lyckas 

ta ett steg tillbaka och kunna sätta förförståelsen i parentes. Uppfattningen till det studerade 

fenomenenet skall bygga på insamlad empirisk data, alltså respondenternas upplevelse av 

bemötande, snarare än grundat på egna uppfattningar. För att uppnå syftet med studien krävs 

ändå en viss mängd av tolkning och vårt förhållningsätt till vår förståelse och synen på hur vi 

som uppsatsförfattare är med och påverkar studiens resultat har varit att löpande arbeta med 

förståelsen samt att se själva processen med att tolka som ett värdefullt verktyg  i arbetet mot 

att se nya aspekter av det studerade fenomenet. 

 

Resultat 

Resultaten redovisas genom teman som genererats från den tematiska analysen av de 

transkriberade intervjuerna. De tre temana är: Upplevelsen av vårdmötet är relaterad till 

vårdpersonalens kunskapsnivå, Upplevelsen av vårdmötet påverkas av att känna sig 

ifrågasatt i sin könsidentitet samt Upplevelsen av vårdmötet påverkas av frågor och 

beteenden hos vårdgivaren kring könsidentitet som är irrelevanta eller opassande. Citat från 

intervjuerna används i resultaten där beteckningarna R1-R5 står för respondenterna och M1-

M2 för intervjuledarna. För att öka läsbarheten i resultatdelen följer först en beskrivning av 

hur respondenterna valde att definiera sig. 

 

R1: Transsexuell kille (FTM) 

“Jag är en transperson, eller en transkille. Och det betyder ju att jag är biologiskt född tjej, 

men jag ser mig själv som en kille och att jag vill förändra delar av min kropp för att den ska 

bli mer maskulin.” 
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R2: Transsexuell kille (FTM) 

“Jag är FTM, alltså female to male, vilket betyder att jag identifierar mig som transkille typ 

skulle man kunna säga.” 

 

R3: Trigender (Födelsekön: kvinna) 

“Jag identifierar mig som trigender, vilket innebär att jag växlar mellan tre olika kön eh att 

identifiera mig som tjej, kille, eller någonting ospecificerat, då jag har velat bara se mig som 

mig själv o mitt kön är inte viktigt.” 

 

R4: Transsexuell kille (FTM) 

“Mig personligen är ju att jag är transsexuell, eller vissa skulle nog säga att jag har en 

transsexuell bakgrund men jag trivs inte riktigt med den definitionen för jag är ju alltid jag, 

men jag lever som kille sen många år tillbaka, alltså på allting, juridiskt, socialt. Men jag 

registrerades som flicka när jag föddes.” 

 

R5: Transsexuell kille (FTM/Genderqueer) 

”I grund och botten så är jag FTM:are, men i dagens läge så identifierar jag mig inte som 

FTM:are…utan som genderqueer.”  

 

Upplevelsen av vårdmötet är relaterad till vårdpersonalens kunskapsnivå 

En övervägande majoritet av de exempel där respondenterna beskrivit ett vårdmöte 

som upplevts negativt eller positivt har förklarats genom personalens grad av kunskap om 

transpersoner. Iakttagelsen av att vårdpersonal har, eller inte har, kunskap om transpersoner är 

enligt respondenternas utsagor ofta kopplat till hur vårdpersonal yttrar sig och ställer frågor i 
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vårdmötet. Detta verkar i sin tur få ett (in)validerande symbolvärde om att (inte) bli sedd och 

förstådd som sin egen person och påverkar därmed om mötet upplevts som positivt eller 

negativt. 

Till exempel, det som återkommande lyfts fram av samtliga respondenter är att 

vårdpersonal inte frågar transpersonen om tilltalsnamn eller pronomen på det sättet som de 

hade velat eller förväntat sig. Vidare uttrycker vissa respondenter att de upplever att deras 

svar inte respekteras. Att bli tilltalad med fel namn och/eller fel pronomen upplevs av 

respondenterna som jobbigt eller kränkande. En av respondenterna beskriver känslan av att 

möta vårdpersonal som inte frågar om pronomen: 

R3: ”Jag var på ungdomsmottagningen i onsdags för att såhär kolla p-piller och sånt 

där oh då liksom ropade hon in mig under namnet R3 då eftersom jag har bytt, men 

det var aldrig någonting såhär att hon frågade om mitt pronomen eller något sånt 

utan jag tror bara att hon tänkte liksom att jag var en tjej som skulle kolla p-piller 

liksom precis som alla andra... det känns ändå jobbigt liksom att folk ser mig som cis-

person.”  

Respondenterna menar att det i transpersonens vardag sker väldigt ofta och att det gör 

att den negativa reaktionen förstärks. Vidare förklarar några respondenter att en utebliven 

fråga om tilltalsnamn och pronomen, eller ett felaktigt användande av pronomen ofta följs av 

att transpersonen behöver förklara sig, rätta personal och förklara varför det har blivit fel, 

vilket respondenterna nämner som att behöva “ komma ut”.  

R2: ”Men det är ju störigt såhär dom kunde väl ha frågat typ när dom ringde 

eller så, typ direkt när jag kom dit såhär ’vad vill du bli kallad typ’, men de 

kallar mig mitt gamla namn och då blev jag såhär, eller det [namnet] som står 

på papprena för jag har inte ändrat än, mm så jag vet inte, så det får mig väl o 
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… eller jag får väl alltid nästan göra det [förklara/komma ut] när jag träffar 

någon ny person.”  

En annan respondent talar också om att behöva komma ut i sin vardag och att det sker 

ganska ofta: 

R1: ”Jag kommer ut åtminstone en gång i veckan eller något, såhär lite mini komma 

ut för folk, man blir såhär att visst det är väl bra att informera folk men ens 

livshistoria vill man liksom inte sitta o dra liksom för någon man inte känner.” 

Vidare menar respondenterna att det blir särskilt jobbigt när vårdpersonal som vet eller 

borde veta att personen är transperson inte frågar om tilltalsnamn och pronomen; det skapar 

en större negativ reaktion hos respondenten i form av irritation, ilska och/eller ångest.  

M1: ”Hur blir det för dig när vårdpersonal säger fel namn? 

R3: Asså jag har ju liksom vetat varför de säger det, så jag har vart liksom ganska 

förstående och såhär inte orkat lägga så mycket energi på det, men ändå när det är så 

att folk säger mitt gamla namn så mår jag väldigt dåligt av det, för liksom, det känns 

fel.” 

I vissa fall verkar det då gå från att handla om okunskap om hur transpersoner vill bli 

bemötta, till att respondenterna upplever det som en kränkning. R2 beskriver hur han känner 

när det händer: 

R2: ”Om dom vet att man är transperson så kanske dom borde fråga. 

M1: Kan du ge något exempel, var befinner vi oss? 

R2: Ja men som på unga vuxna eller så, att dom frågar inte ens hur jag vill bli kallad. 

M1: Hur går det till då? 

R2: Ja fick ju säga till dom att du får kalla mig det här för att jag, jag vet inte, jag blir 

skitarg på folk som inte frågar när de vet att man är transperson.” 

R2 fortsätter att berätta om ett sin reaktion när det sker: 
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R2:“Det jag reagerar på väldigt mycket är den typ av vårdpersonal som vet att jag är 

transperson men man frågar inte vilket namn jag vill bli tilltalad vid… Om de vet om 

att man är transperson så kanske de borde fråga.” 

Att däremot fråga om pronomen och tilltalsnamn får symbolvärdet att vårdpersonal 

har kunskap om transpersoners livssituation och att personal inte gör antaganden om att 

personen de har framför sig identifierar sig med det kön den ser ut att tillhöra. Dessutom 

signalerar det att individen själv har rätt att definiera sin könsidentitet. När vårdpersonalen 

visar en sådan hänsyn till transpersonen och visar att hen respekterar respondentens 

könsidentitet, då upplevs personalen som transkompetent och bemötandet upplevs då som 

positivt.  

M2: ”Utifrån din erfarenhet, vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på i 

bemötandet av unga transpersoner? 

R5: Hur man talar till dom. Just vikten av att man säger rätt pronomen, rätt namn… 

att man väntar in för att få ett förtroende från patienten. Det är nog dom viktigaste 

delarna. 

M2: Du nämnde tidigare det här med att våga fråga, vad tänker du på då? 

R5: Vilket namn vill du att jag tilltalar dig med, vilket pronomen, hur definierar du dig 

själv”… ”Jag tror det är jätteviktigt. På nåt sätt så… säger du han eller hon till en ts-

person, eller hen då för den delen också om det är någon som vill bli kallad det, då 

visar du på något sätt att du accepterar och respekterar den personen, genom en så 

liten handling.”  

Sammanfattningsvis menar samtliga respondenter att en fråga av personalen om 

tilltalsnamn och pronomen har en symbolisk betydelse om förståelse för dem som individ och 

upplevs komma att påverka hela vårdmötet och upplevelsen av personalens bemötande som 

positivt eller negativt.  
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Att aktivt visa att det finns kunskap och förståelse om hbt-ungdomars situation visar 

sig i hur tre av respondenterna talar om ungdomsmottagningen i Örebro. Deras upplevelse av 

bemötandet från vårdpersonal som arbetar på ungdomsmottagningar är värt att nämna i ljuset 

av att alla ungdomsmottagningar i Örebro län är hbt-certifierade sedan flera år tillbaka. 

Respondenterna uttrycker att de är medvetna om att de ungdomsmottagningar som de besökt 

är hbt-certifierade och den generella upplevelsen är att de fått ett bra bemötande på 

ungdomsmottagningen. En respondent nämner att han enbart har positiva upplevelser från det 

bemötandet som han fått på ungdomsmottagningen och nämner uttryckligen vikten av att de 

använder rätt namn och pronomen: 

R1: “Men jag tycker de på ungdomsmottagningen är jätteschysta och ah de är 

verkligen certifierade när det gäller sånt där, de respekterar namn och pronomen.” 

En respondent nämner att han lagt märke till att det finns mycket ”hbtq-grejer” i 

väntrummet och på frågan vad han tycker om det, svarar respondenten följande: 

R3: ”Jag tycker att det är jättekul! Asså, just att både att det liksom syns och få ta så 

pass mycket stor plats o sen så liksom eftersom att jag själv liksom är inblandad och 

jag liksom jag är för hbtq-rättigheter på alla möjliga sätt liksom så det gör mig glad.” 

Faktisk okunskap verkar inte alltid ha ett negativt symbolvärde för respondenter, där 

vårdpersonal samtidigt har visat respekt och tagit eget ansvar. Två av respondenterna nämner 

att de vid enstaka vårdmöten upplevt ett bra bemötande trots att vårdpersonalen haft bristande 

kunskap om transpersoner. En respondent förklarar att han inte talar om transrelaterade frågor 

när han träffar sin kurator och att det fungerar då han har en annan kurator på RFSL där han 

kan diskutera transspecifika frågor.  

R1:”För jag pratar inte om hbtq grejer med min kurator där, för jag har en egen hbtq 

kurator på RFSL så att jag går mest till hen och pratar om såna saker.”  
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En annan respondent nämner att han mött personal som saknat transkompetens och där 

personal på egen hand tagit ansvar för att tillgodogöra sig kunskap och inte lagt över det på 

sin patient. Såhär beskrivs det vårdmötet: 

R4: ”...Jag gick väldigt intensivt hos en psykolog, hon ställde massa frågor och jag 

berättade precis varför jag mådde dåligt och så kom vi in på min könsidentitet... och 

jag berättade för henne o då sa hon såhär att “ja, jag måste säga att jag inte kan så 

mycket om transfrågor över huvud taget, men det ska inte du behöva ta något ansvar 

för, utan jag ska göra vad jag kan för att, alltså är det något jag undrar över så 

kommer jag försöka ta reda på det på egenhand för att det inte ska uppta vår tid”. 

Och det tyckte jag var så himla skönt för att jag vet inte, då slapp ju jag, då slapp det 

ju ta tid från våra terapitimmar... då blev jag väldigt glad. “ 

Sammanfattningsvis är vårdpersonalens kunskap om transpersoner centralt enligt 

respondenterna för att kunna bemöta transpersoner på ett sätt som upplevs som positivt. 

Andra begrepp som nämns när respondenterna talar om den subjektiva upplevelsen av 

vårdpersonalens transkompetens är att den förmedlar ’förståelse’, vilket ligger nära begreppet 

kunskap. Förståelse och att bli förstådd kan ses som det personalen förmedlar när den har 

kunskap, utan kunskap ingen förståelse. En respondent beskriver känslan av att inte bli 

förstådd av personal. 

R3: ”Hmm. Asså jag tror inte att det är många som förstår hur man känner och sånt. 

O sen så är det sällan folk som vet om liksom för många ser mig som en kvinna och 

tänker att jag är cis, vilket är ganska jobbigt eh, men dom försöker väl använda rätt 

namn och sånt där, men det är sällan folk frågor om pronomen.” 

Respondenten fortsätter att beskriva hur cis-personer kan ha svårt att förstå en 

transperson: 

R3: ”Alltså jag tror att för cis-personer är det ganska svårt att förstå hur någon kan 

känna sig som ett annat kön och så, men det är väl lite att tänka vad är det som gör att 
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jag känner mig som en tjej och liksom försöka tänka på den känslan och då försöka 

tänka hur en annan person kan ha en liknande känsla fast för ett annat kön liksom.”  

En annan respondent talar om vikten av kunskap för att kunna uppleva att man 

blir förstådd och hjälpt i vårdmötet: 

M1: “Finns det någon skillnad mellan någon som är kunnig och någon som inte är 

kunnig? 

R2: Bemötandet! (Skratt) 

M1: Hur blir bemötandet annorlunda? 

R2: Ja men, dom som är kunniga frågar väl såhär första gången ”aa, vad vill du bli 

kallad?” om dom inte redan vet det innan typ med pronomen. Och sen hur dom typ 

försöker hjälpa mig eller såhär, för att, kan inte han någonting om det såhär så blir 

det ju, alltså det ger ju inte mig nånting och jobba vidare på.” 

Respondenten menar här att det är viktigt att personalen visar att den har 

kunskap både för att respondenten ska uppfatta det som bra bemötande och att 

personen har kunskap så att han kan uppleva att han blir förstådd och kan få hjälp med 

sina problem. Sålunda verkar det också bli viktigt för personalen att förmedla att de 

har kunskap om transpersoner då vårdpersonal även genom denna handling i visst mått 

förmedlar förståelse genom sin kunskap. 

 

Upplevelsen av vårdmötet påverkas av att känna sig ifrågasatt i sin könsidentitet 

För att få genomgå en könsidentitetsutredning behöver en psykiatriker skicka en 

remiss till ett särskilt utredningsteam. Hur remissen författas och vad den baseras på kan skilja 

sig åt i landet, men ofta får transpersonen under 1-3 samtal med en psykiatriker berätta om sig 

själv, förklara att en vill få en remiss skickad för könsidentitetsutredning samt förklara varför 

en känner som en gör. Några respondenter nämner att de upplever att det ställs många frågor 

under vårdmöten med syfte att få till en remiss för utredning. En respondent upplever sig 
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blivit ifrågasatt under remissförfarandet och att han behövt övertyga personalen om hur han 

känner. De flesta respondenter nämner att de är medvetna om att personalen behöver vara 

ifrågasättande och ställa mycket frågor, men att det ändå blir känslomässigt påfrestande.  

R3: ”Eh när jag skulle inför könsbytet eh så så var det väldigt att jag skulle liksom 

förklara hur jag kände oh vad det var som skulle göra det bättre för mig om jag såhär 

fick genomgå ett könsbyte o sånt där oh han jag pratade med skulle vara ganska 

liksom emot mig, så han ifrågasatte väldigt mycket oh eh… men det var ändå ganska 

svårt i vissa fall oh han hade liksom lite ett såhär bemötande som gjorde att han var 

ett motstånd liksom i princip. Eh det är självklart för att man ska visa att man 

verkligen vill genomgå ett könsbyte men det är ändå en ganska jobbig situation kan 

jag tänka mig för många.”  

Två av respondenterna tillägger att det blir särskilt svårt när en redan innan känner att 

en mår psykiskt dåligt. När remissen väl är skickad till utredningsteamet inleds en cirka 2 år 

lång könsidentitetsutredning. I denna studie där fyra av fem respondenter identifierar sig som 

FTM, och en som Trigender upplever några att de blivit ifrågasatta huruvida de varit 

tillräckligt manliga, att de inte haft manliga intressen och fått motivera hur villiga de 

egentligen varit att anamma den manliga livsstilen. För att få diagnosen transsexuell bör 

transpersonen uppfylla och eftersträva normen om hur en man/kvinna är, vilket 

problematiseras av ett par respondenter, och då flera av respondenterna uttrycker sig 

ifrågasätta könsnormer blir det ett stort problem när de upplever att de bedöms utifrån en mall 

som är baserat på manligt och kvinnligt. En av respondenterna nämner att han blev ifrågasatt 

av personal och att det upplevdes som ett problem att han såg som sig själv som bög. 

R4: ”… när jag gick på utredning och där jag hela tiden kände mig ifrågasatt, jag var 

inte tillräckligt grabbig, jag hade fel skor, jag eh det var ett problem att jag inte är 

heterosexuell och att jag definierar mig som bög oh det var o just när jag började 
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utredningen var jag tillsammans med en annan transkille o det var liksom, det sågs, i 

alla fall av den personen så sågs det problematiskt tydligen.” 

Två respondenter lyfter problematiken kring att för att få genomgå en 

könsidentitetsutredning behöver personen vara transsexuell. För en av respondenterna innebär 

det att han inte kan vara helt ärlig när han möter vårdpersonal, då det finns en oro att remissen 

inte skickas.  

R3: ”Det var ändå jobbigt i vissa fall just när vi pratade om min könsidentitet eh för 

egentligen så är det ju också så för att få genomgå könsbyte så ska man vara 

transsexuell, vilket inte jag är. Eh och då så var det nästan ännu svårare för mig för 

då måste jag nästan ljuga om min könsidentitet för att lyckas få remissen skickad 

liksom.” 

M1: ”Hur kände du dig när du gick därifrån? 

R3: Eh jag var ganska osäker, för jag visste inte om han liksom skulle skicka remissen 

eller inte för han var ganska upprörd över mitt mående just då också eh så jag var lite 

eller ganska upprörd ändå för jag ville verkligen få remissen skickad liksom och var 

inte säker o sånt.” 

En av respondenterna delar inte de andra respondenternas upplevelse av att ha blivit 

ifrågasatt under processen med att få remissen skickad till ett utredningsteam för 

könsidentitetsutredning, utan såg det snarare som något positivt, att få det bekräftat att hans 

upplevelse av att känna sig som en man och vara född i fel kropp inte kunde förklaras av 

något annat. 

R1:”... det är skönt att man ändå har folk som ställer rätt frågor, folk som är 

utbildade och som liksom, som senast jag var på Uppsala, då fick jag ett 

frågeformulär som är för hela Sverige, en psykologisk undersökning för allt, det var 

jätteskumma frågor... men de måste ju fråga det, så sa han att jag ser inga diagnoser 

eller några andra problem, det här kommer nog gå jättebra för dig. Det är så skönt o 
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höra att man inte är knäpp på riktigt... det är en skön bekräftelse, att få höra det av en 

riktigt hög professionell läkare.” 

En respondent som genomgått könskorrigering, menar att han upplever en skillnad 

mellan den allmänna vården, könsidentitetsutredningen och när han sedan fick sin diagnos, 

där han upplever sig gå från att vara ifrågasatt till att bli hjälpt med sina problem och kunna 

slappna av. Detta var framförallt när utredningen var klar och den fysiska ändringen tog vid 

som han upplevde flest positiva vårdmöten. 

R4: ”Jag upplever en skillnad från när jag gick på utredning och där jag hela tiden 

kände mig ifrågasatt men sen upplevde jag att när jag väl hade fått min diagnos, när 

jag väl hade fått mina remisser skickade och liksom kom till den här fysiska, när den 

fysiska förändringen började komma igång då var det som att jag istället för att bli 

ifrågasatt blev bemött med jaha du har kommit hit, hur kan vi hjälpa dig och vad har 

du för förväntningar? Och det kändes som att där ville man hjälpa mig och där sågs 

jag liksom som viktig i min egen vårdkedja och jag tror också det var att jag började 

slappna av, jag hade fått mina remisser, jag har min diagnos, jag har faktiskt rätt till 

det här nu och det var faktiskt väldigt skönt, och där kan jag inte säga, man hör ju så 

mycket om att det är personer som råkar ut för mycket kränkande behandling även 

här, men jag upplever personligen att jag har fått väldigt bra hjälp, o blivit väldigt 

respektfullt bemött av kirurger och hormonläkare.” 

En känsla av inte bli förstådd i ett vårdmöte kan också uppstå som en konsekvens av 

könsidentitetsrelaterade aspekter, även om den inte har med det att göra på ett direkt sätt. 

Samtliga respondenter har beskrivit känslan av att ha blivit ifrågasatt under ett vårdmöte. R2 

beskriver hur han vid två tillfällen blivit bemött med oförståelse och ifrågasättande i samband 

med fysisk undersökning av en läkare: 

R2: ”... jag drar mig ju för att berätta för personer ehm så jag ba “nej jag är 

transsexuell jag vill inte att du är i det området för att det finns delar som jag alltså 
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inte ens tittar på själv ehm o som är jättejobbigt och sådär”, hon ba “jaha oj, du tror 

inte att man kan lyssna typ lite?”, jag ba “nej du går inte under min tröja 

någonstans”… Hon ba “ah okej”, såhär jätteförvånad typ o sen så slutade det med att 

hon skrev ut (medicin) i alla fall, men att hon ifrågasatte väldigt mycket o sådär varför 

och hur kan det vara så att det är så obehagligt när det är ens egen kropp o sådär. 

M1: Hur blev det för dig att hon ifrågasatte? 

R2: Ja det blev väl jobbigt för ingen ska väl behöva bli ifrågasatt säger man en sak så 

är det väl så det är typ, säger jag att jag är transperson och inte vill så då är det väl 

så.” 

Respondenten önskade i detta fall att vårdpersonalen varit mer accepterande för hans 

omständigheter. Slutligen kan också nämnas att motsatsen till att känna sig ifrågasatt är att 

känna sig accepterad och när respondenten upplevt sig accepterad av vårdpersonal och 

upplevelsen av vårdpersonalens bemötande är positivt, tillskriver transpersonen fler positiva 

egenskaper hos vårdpersonalen. Ifrågasättande blir sålunda hindrande för relationen, om 

ungdomarna upplever att de blir ifrågasatta så verkar det hindra den fortsatta upplevelsen av 

bemötandet, vilken hade kunnat vara positiv. 

 

Upplevelsen av vårdmötet påverkas av frågor och beteenden hos vårdgivaren kring 

könsidentitet som är irrelevanta eller opassande. 

Samtliga respondenter har upplevt bristfälligt bemötande vid något tillfälle, men det är 

få respondenter som lyft situationer där de upplevt att vårdpersonal har uttryckt eller betett sig 

kränkande. Det respondenterna upplevt som kränkande är när vårdpersonal inte har 

respekterat det transpersonen säger, när vårdpersonal ställt personliga och/eller irrelevanta 

frågor samt när gränserna för det som anses vara en vårdrelation överskridits.  

R4- “ Visst jag har full förståelse för att vårdpersonal behöver ställa frågor, jag 

behöver själv när jag jobbar ställa en hel del frågor till dom människor jag möter, 
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men när frågorna inte över huvud taget känns relevanta; När man får frågor om hur 

ens könsorgan ser ut när man är där för att få hjälp med att man fått psoriasis, det 

känns inte över huvud taget relevant, o när jag är där (på sjukhuset) för att få en 

spruta och dom frågar mig om min familj verkligen har tagit det här på ett bra sätt, 

det känns inte heller relevant, det känns faktiskt bara väldigt kränkande.” 

Slutsatsen är alltså att när vårdpersonal ställer närgångna och irrelevanta frågor, är det 

lätt att känna sig utelämnad och att det kan vara svårt att känna förtroende för vårdpersonal 

som gör så, då det överskrider gränserna för vårdrelationen. 

En av respondenterna beskriver ett vårdmöte där en vårdgivare problematiserat hans 

könsidentitet, när han ursprungligen sökt för en fysisk åkomma. Han beskriver att han känt sig 

kränkt och fått felaktig vård för att den läkare han varit hos attribuerat hans problem till att 

han var transsexuell: 

R5: ”Läkaren säger ’Jaha, så du är transsexuell?’, och då svarar jag ’Ja, men 

det är inte därför jag är här utan för att jag har ont i magen.’ Men jag minns 

hur den här läkaren inte pratade om min mage och mina smärtor när jag går 

på toaletten, utan envisades med att prata om min transsexualism…Ehh, och 

till slut så hamnade vi i diskussion i detta om, om det här med min 

transsexualism och pratade om min familj och sånt … och hur dom tycker och 

hanterar mig som transperson… och han undersökte inte nåt med magen då 

och… men han kommer fram till efter det mötet eller det läkarbesöket var att 

varför jag har ont av magen e väl för att jag mår så dåligt för att jag är 

transsexuell, för det e ju transsexuella… och sen visade det sig att jag var 

gluten- och laktosintolerant som orsakade mina besvär.” 

Vårdpersonalens beteende ledde i detta fall till att respondenten fick felaktig vård och 

att han inte blev hjälpt med sina problem. Upplevelsen av vårdmötet blev för respondenten 
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negativt betonat, vilket har kommit att färga hans upplevelse av vården, då han inte längre 

känner tillit till vårdpersonal och deras kompetens. Detta beskrivs även av R2, hur tidigare 

erfarenheter påverkat hans inställning till att besöka vården idag: 

R2: ”Jag blir… Alltså jag mår ju dåligt varje gång jag ska till vårdcentralen typ, för 

att då blir jag kallad mitt gamla namn och sådär. Det är jobbigt. Eh, så man mår ju 

dåligt i alla fall nån vecka innan, eller såhär ’Ah bah, nu ska jag snart dit! Undrar 

hur det går.’ Jobbigt område såhär. Speciellt när det har och göra med kroppen.” 

Sammanfattningsvis kunde vi extrahera 3 teman som är relaterade till hur 

respondenterna upplever bemötande i vården: Upplevelsen av vårdmötet är relaterad till 

vårdpersonalens kunskapsnivå, Upplevelsen av vårdmötet påverkas av att känna sig ifrågasatt 

i sin könsidentitet och Upplevelsen av vårdmötet påverkas av frågor och beteenden hos 

vårdgivaren kring könsidentitet som är irrelevanta eller opassande.  

Respondenternas subjektiva upplevelse av bemötandet från vårdpersonalen påverkades 

ofta av om vårdpersonalen frågande denne om pronomen och tilltalsnamn, och när personalen 

uppvisar detta beteende tillskrivs de ett symbolvärde av transkompetens. Denna handling i sig 

kom därav att stå för uppfattningen om vårdpersonalen hade kunskap om transpersoner eller 

ej; den var dock inte avhängig för om bemötandet skulle upplevas som positivt då detta också 

påverkades av om vårdpersonalen uppvisade förståelse och tog ansvar för den egna 

kunskapen. Upplevelsen av vårdmötet påverkades även av att uppleva ifrågasättande av den 

egna könsidentiteten, vilket samtliga respondenter fått erfara; både från vårdpersonal och från 

vårdsystemets utformning, och detta upplevdes av respondenterna som ett invaliderande av 

den egna könsidentiteten. Slutligen påverkades även upplevelsen av vårdmötet av frågor och 

beteenden från vårdgivaren kring den egna könsidentiteten som var irrelevanta eller 

opassande. Detta skedde främst när vårdpersonalen överskred gränserna för vårdrelationen 
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genom att ställa irrelevanta, personliga, eller opassande frågor som uppfattats som kränkande 

samt genom ett felaktigt problematiserande av personens transidentitet.  

 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur unga transpersoner upplever att de blir 

bemötta av personal inom vården. Inledningsvis kan konstateras att respondenternas generella 

upplevelse av vårdpersonalens bemötande är svår att fastställa, då det kräver en indelning i 

kategorierna dåligt och bra bemötande. Det som återkommer under samtliga intervjuer är att 

respondenterna uttrycker att de varit med om vårdmöten där de upplevt vårdpersonalens 

bemötande som både bra och dåligt. Även om respondenterna har beskrivit övervägande 

negativa upplevelser har flera nämnt att de huvudsakligen upplever att de blir bemötta på ett 

bra sätt och syftet har snarare varit att besvara frågan utifrån olika delar i upplevelsen av 

bemötande, vilket även ger en fingervisning till vad som påverkar upplevelsen från att vara 

positiv eller negativ. Uppsatsförfattarna har utöver detta ämnat att lyfta fram det 

respondenterna upplever som centralt i vårdpersonalens bemötande.  

Respondenternas upplevelse av vårdpersonalens bemötande påverkas av att känna sig 

ifrågasatt i sin könsidentitet och vidare påverkas respondenternas upplevelse av vårdmötet 

även av de frågor och beteenden hos vårdgivaren kring könsidentitet som är irrelevanta eller 

opassande. Slutligen framkommer att respondenternas upplevelse av vårdpersonalens 

bemötande framförallt är relaterad till vårdpersonalens kunskapsnivå och respondenternas 

samlade budskap är att vårdpersonal behöver transkompetens för att kunna bemöta 

transpersoner på ett bra sätt. För att förtydliga vad respondenterna menar så avgör personalens 

(upplevda) kunskapsnivå hur de bemöter transpersoner, då kunskap om transpersoners 

livssituation för respondenten innebär att personalen vet hur transpersonen bör bemötas; en 

avsaknad av kunskap innebär sålunda att personalen inte kan bemöta transpersonen på ett bra 
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sätt. I praktiken innebär det att personal exempelvis ställer en fråga om pronomen eller inte 

och transpersonen tillskriver denna handling ett symbolvärde, där förekomsten av handlingen 

speglar ett bra bemötande och vice versa. Utifrån detta attribuerar transpersonen, baserat på 

sin subjektiva upplevelse, personalen som transkompetent eller icke transkompetent och 

denna process sker oavsett om personalen har uttalad kunskap om transpersoner. 

Sammanfattningsvis menar samtliga respondenter att en fråga av personalen om tilltalsnamn 

och pronomen har en symbolisk betydelse om förståelse för dem som individ och upplevs 

komma att påverkar hela vårdmötet och upplevelsen av personalens bemötande som positivt 

eller negativt.  

En tillsynes given slutsats skulle då bli att transpersoner upplever att de blir bristfälligt 

bemötta av vårdpersonal på grund av personalens bristande kunskap och att 

rekommendationen blir, likt den tidigare forskning gjort: att mer kunskap behövs hos 

vårdpersonal (Nilsson & Jensen, 2010; Renström & Saffo, 2014; Traczyk & Wurm, 2011). 

Som nämndes i inledningen arbetar kommuner och landsting för att öka hbt-kompetensen hos 

personal, vilket innebär att vårdpersonal får alltmer utbildning rörande hbt-frågor och 

bemötande av hbt-personer. Att svaret på problemet dvs. transpersoners upplevelse av 

vårdpersonalens bristfälliga bemötande, skulle vara att det behövs mer kunskap hos 

vårdpersonal kan ifrågasättas och nedan följer en diskussion ur en annan synvinkel.  

Respondenterna skildrade huvudsakligen upplevelser där vårdmöten rört deras 

identitet som transperson. Samtliga teman hade en tydlig koppling till hur vårdpersonalen 

hanterade könsidentitet i sitt bemötande. Respondenterna lyfte framförallt vårdmöten som 

skett i samband med att få en remiss skickad för könsutredning samt enskilda samtal med 

behandlare som huvudsakligen handlat om psykiskt mående, men som även rört 

könsidentiteten och hur det är att vara transperson. Somatisk vård nämndes ett fåtal gånger 

och då bestod vårdmötet av fysiska undersökningar där vårdpersonal har behövt undersöka 
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kroppsdelar känsliga för transpersoner. Somatisk vård eller vård som inte involverar den egna 

könsidentiteten nämndes sålunda inte spontant av respondenterna, i kontexten av denna 

studie. Anledningen kan eventuellt vara att det som inte involverar den egna könsidentiteten 

inte anses vara relevant, eller att det inte väcker tankar och känslor kring bemötande. Vid 

frågor om hur bemötandet av t.ex. tandläkare upplevs, hade respondenterna inget att anmärka 

på och ansåg att tandläkaren bemötte en som den förväntas göra. Denna uppdelning av vården 

är något som bör tas i beaktande när transpersoners upplevelse av vårdpersonalens bemötande 

diskuteras, dels för att få en mer korrekt bild av hur transpersoner blir bemötta i vården men 

även för att uppmärksamma att den vård och vårdpersonal som nämns i denna text endast 

speglar den typ av vårdmöten som respondenterna lyft fram, vilket är vårdmöten som på ett 

eller annat sätt rört könsidentiteten. 

Respondenterna gav fler exempel på, och lyfte som regel fram negativa upplevelser 

där respondenterna upplevt ett bristfälligt bemötande från vårdpersonal. Som tidigare nämnt 

är upplevelsen av bemötande subjektiv och präglas till stor del av individens tidigare 

erfarenheter och referensramar (Passer et al., 2009). Det är inte alltid de erfarenheter som 

används som tolkningsbakgrund är de egna upplevelserna, utan ofta antas andras upplevelser 

som en del av den egna referensramen som världen tolkas utifrån (Passer et al., 2009). Till 

exempel antas ofta idéerna och åsikterna i starka grupptillhörigheter av alla dess medlemmar 

och individens perspektiv kan skifta från att jag som individ tycker något till att vi som grupp 

tycker något (Hogg, Meehan, & Farquharson, 2010). Det är rimligt att anta att unga 

transpersoner kan uppleva en hög grad av osäkerhet när det gäller sin egen identitet, då den i 

många fall fortfarande utvecklas i tidigt vuxenliv (Steinberg, 2014). Hogg et al. (2010) menar 

att en hög grad av självosäkerhet motiverar till att söka en stark grupptillhörighet då denna 

bidrar med en mer tydlig och avgränsad social identitet. För transpersoner kan det sålunda 

vara viktigt att ha en stark grupptillhörighet att identifiera sig med för att få en tydlig identitet. 
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Detta kan få som konsekvens att unga transpersoner skapar en stark grupptillhörighet där 

gruppens åsikter får tolkningsföreträde i möten med andra, för att framhäva gruppens bästa 

framför individens. Om det finns starka grupptillhörigheter hos någon av respondenterna i 

studien kan det ifrågasättas om individens upplevelse är det som rapporterats eller om 

respondenten fungerat som ett språkrör för sin grupptillhörighet. 

I föreliggande studie kan det tänkas att flera av deltagarna har en koppling till 

exempelvis RFSL, då flera rekryterades via organisationen och vissa har uttryckligen nämnt i 

intervjuerna att de går på möten på RFSL. Som organisation är RFSL politisk, social och 

individstödjande och arbetar för att hbtq-personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter som andra (RFSL, 2015). Grupptillhörigheten kan sålunda anses grundas i att 

hbtq-personer är en grupp som behöver arbeta för att behandlas som andra, vilket antyder att 

de inte blir behandlade som de vill och gruppen kan då bli en spridningsgrund för politiska 

ideologier och åsikter om hur världen bör och ska fungera. Gruppidentiteten för medlemmar i 

RFSL kan då ses ur perspektivet att “vi blir dåligt bemötta som grupp”. Detta kan då färga 

medlemmarnas tolkningsbakgrund i möten genom att individen tar på sig gruppens upplevda 

erfarenheter som sina egna och att dåligt bemötande ses som ett hot mot gruppen samt 

gruppidentiteten (Hogg et al., 2010). Detta kan ha som konsekvens att den starka 

gruppidentiteten präglar symbolvärdet av de beteenden av vårdpersonalen som kan signalera 

att gruppen inte blir förstådd eller respekterad, vilket å ena sidan utgör en möjlighet att 

tillsammans bekämpa orättvisor men å andra sida kan det bli en risk för individen, att en sluter 

sig för fort i mötet med den individuella vårdgivaren. 

Transpersonernas reaktioner på vårdpersonalens bemötande bör även ses i ett större 

sammanhang och som en konsekvens av hur transpersoner upplever sig bli bemötta av 

samhället i stort. I vardagen möts transpersoner av kränkningar, dåligt bemötande, trakasserier 

och hot, vilket bidrar till en ökad känslighet för det som sker i vårdmötet (Folkhälsoinstitutet, 
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2005; Passer et al., 2009). Hur människor upplever sin omvärld påverkas av inlärning genom 

bland annat sensitisering, vilket innebär att människan kan få en starkare reaktion till ett 

upprepat stimuli och därigenom kan något som först inte sågs som ett hot efter upprepat 

stimuli upplevas hotfullt (Passer et al., 2009). Människan lär sig att ett dåligt bemötande kan 

skada/vara skadligt, vilket personen kan bli mer och mer uppmärksam på genom inlärning och 

genom detta skapas en hypervigilans för allt som kan tolkas som dåligt bemötande. 

Hypervigilans innebär i den här kontexten en stegrad uppmärksamhet på tänkbara hot 

(Egidius, 2008). Om en person, även om det sker omedvetet, förväntar sig ett dåligt 

bemötande ökar sannolikheten att uppleva tvetydiga stimuli som hotfulla och risken ökar då 

för att uppfatta dessa tvetydiga stimuli som tecken (symboler) för ett dåligt bemötande, vilket 

för oss tillbaka till respondenterna i denna studie. Om respondenterna i vårdmöten uppvisar en 

sådan hypervigilans mot tänkbara hot mot gruppidentiteten och den egna könsidentiteten, kan 

det ses som en naturlig konsekvens att de övervägande rapporterar om negativt bemötande 

och vårdmöten som enbart rör könsidentiteten. Hypervigilans i kombination med hur 

respondenterna lärt sig att tolka beteende torde förstärka den negativa upplevelsen av att 

vårdpersonal har ett bristfälligt bemötande och kan vara en förklaring till varför en ”flertydig” 

fråga blir “jobbig” för transpersonen medan den även skulle kunna tolkas som ”nyfiken”.  

Om vi intar vårdpersonalens perspektiv så har vårdpersonalen ansvaret för vårdmötet. 

Att bemöta patienter med utgångspunkten att alla människor är lika värda samt bemöta sina 

patienter med respekt och med ett öppet förhållningssätt är något som ingår i vårdpersonalens 

arbete och yrkesetiska ansvar (Socialstyrelsen, 2015). Vårdpersonal träffar människor, alla 

unika, med sina olika livssituationer och flera tillhörandes olika minoritetsgrupper. I en 

kvalitativ studie som undersökt kvinnliga muslimska invandrare och deras upplevelse av 

mödra- och barnhälsovård framkom att kvinnorna upplevt att de blivit diskriminerade av 

personal, att personal saknat kunskap om deras religion och kultur samt att personal inte 
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kunnat tillgodose kvinnornas vårdbehov gällande bland annat graviditet och förlossning 

(Reitmanova & Gustafson, 2007). Vidare menar författarna i denna samt andra studier om 

kulturella minoriteter att vårdpersonal behöver få ökad kulturell kompetens för att kunna 

förbättra vården för redan utsatta grupper, samt att kunskap om bemötande av personer med 

annan etnisk tillhörighet bör inkluderas i utbildningar för vårdpersonal (Lisinski & Westring 

2012; Reitmanova & Gustafson, 2007). Sammanfattningsvis finns ett krav att vårdpersonal 

bör ha ökad kunskap om fler minoritetsgrupper än transpersoner. 

Det finns en vetskap om att transpersoner är en grupp människor som ser sin identitet 

på en rad olika sätt. Transbegreppet är ett paraplybegrepp och innebörden av att vara 

transperson skiljer sig åt från individ till individ (APA, 2014). Den av respondenterna i 

studien som definierar sig som trigender rapporterade i högre grad en känsla av att inte känna 

sig förstådd i vårdmötet och på frågor gällande önskvärt bemötande hade han andra svar än 

övriga respondenter. Det kan tänkas innebära att kunskap om transsexuella inte nödvändigtvis 

kan appliceras till andra transidentiter, vilket i förlängningen skulle innebära att kraven på 

vårdpersonal ökar ytterligare om personal utöver grundläggande hbt-kompetens, även behöver 

kunskap om samtliga transidentiteter och deras specifika innebörd samt personliga preferenser 

gällande bemötande. Frågan blir således om en sådan detaljkunskap blir en framkomlig väg 

för vårdpersonalen att leva upp till sitt yrkesetiska ansvar. Möjligtvis kan mer generiska 

normkritiska utbildningssätt i kombination med specialkunskap beroende på vårdplats vara en 

möjlighet för vårdpersonalen att kunna bemöta den stora diversiteten av patienter, alla unika, 

med sina olika livssituationer och flera tillhörandes olika minoritetsgrupper, med respekt och 

med ett öppet förhållningssätt. I alla fall kan en diskussion som sträcker sig utöver ett rop om 

mer kunskap för att främja upplevelsen av ett bra bemötande i vården vara av värde. Det är 

viktigt att påpeka att syftet med ovanstående diskussion inte är att ifrågasätta respondenterna 

och övriga transpersoners upplevelse av ett bristfälligt bemötande från vårdpersonal. Denna 
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diskussion har ämnat att betrakta transpersoners upplevelse av bemötande ur ett större 

perspektiv och förklara upplevelsen med andra förklaringsmodeller än att se upplevelsen som 

enbart en produkt av personalens faktiska bemötande. Ett utökat perspektiv skulle kunna bidra 

med hur vi i förlängningen kan betrakta lösningen på problemet på flera sätt än att 

vårdpersonalens kunskap bör öka. Framtida forskning kan med fördel flytta fokus från enskild 

vårdpersonal till att se till mer samhälleliga strukturer, då det i studien framkom att det fanns 

ett behov av vårdrelaterade förändringar i hur systemet fungerar gentemot transpersoner. 

Respondenterna i föreliggande studie visade på skillnader i upplevelsen av bemötandet 

beroende på var i vårdkedjan transpersonen befann sig. Vissa upplevda problem kan ses som 

specifika för hur själva vårdprocessen ser ut, bland annat nämndes brister i hur journalsystem 

fungerar samt hur proceduren vid receptionen går till. I dessa fall handlade det sålunda inte 

om ett upplevt negativt bemötande från enskilda personer, utan snarare på grund av 

vårdsystemets utformning och problemen bör därav särskiljas. Viktigt blir att framöver se till 

hur dessa system kan förbättras för att bli mer inkluderade för transpersoner. 

Avslutningsvis kan konstateras att det respondenterna finner centralt i personalens 

bemötande är att bli bemött av vårdpersonal med kunskap om transpersoner, vidare var det 

som ansågs centralt i vårdmötet att personal inte ifrågasätter eller ställer irrelevanta och 

personliga frågor till transpersonen. Studiens slutsats är att respondenternas upplevelse av 

vårdpersonalens bemötande kan ses ur flera synvinklar med fler applicerbara 

förklaringsmodeller än den att enbart personalens bemötande påverkar transpersoners 

upplevelse av vårdmötet. Fenomenet kring respondenternas upplevelse visade sig vara 

betydligt mer komplext än att se personalens (o)kunskap som enda förklaring till upplevelsen 

av positivt eller negativt bemötande. En del av förklaringen till respondenternas upplevelse 

kan vara deras hypervigilans i kombination med hur de lärt sig att tolka beteende, vilket kan 

tänkas förstärka den negativa upplevelsen av att vårdpersonal har ett bristfälligt bemötande. 
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Studiens största fynd är att respondenterna lyfte fram det centrala i att vårdpersonal ställer 

frågor om tilltalsnamn och pronomen vilket kan anses ha en symbolisk betydelse om visad 

förståelse, vilket kommer att påverkar hela vårdmötet och upplevelsen av personalens 

bemötande som positivt eller negativt. Då krav på vårdpersonalens ökade kunskap återfinns 

hos fler minoritetsgrupper än transpersoner konstaterades tidigare att kravet på en sådan 

detaljkunskap bör ifrågasättas i ljuset av huruvida det är en möjlig och genomförbar åtgärd för 

vårdpersonal. Förslagsvis, bör framtida studier därför rikta bort fokus från enskilda individer 

och istället se transpersoner som en minoritetsgrupp för att se om det går att finna några 

gemensamma faktorer med andra minoritetsgruppers upplevelser, samt att utifrån det som 

diskuterats ovan se om det går att undersöka vidare någon av de aspekter som kan anses 

påverka individens upplevelser, exempelvis den som rör gruppidentiteten hos transpersoner, 

med syfte att hitta nya vägar att främja transpersoners hälso- och livssituation och hur de blir 

bemötta i samhället. 

 

Validitet  

I följande diskussion kring validiteten i vår studie har vi utgått från Langemars (2008) 

beskrivning av validitet i kvalitativ forskning. Validiteten i kvalitativa studier kan bedömas 

utifrån två områden; resultatets tillförlitlighet och empiriska förankring samt resultatets 

meningsfullhet och användbarhet. 

Resultatens tillförlitlighet och empiriska förankring kan främst bedömas utifrån vilken 

kvalitativ generaliserbarhet som uppnåtts i resultaten, dvs. om resultaten kan generaliseras till 

ämnesområdet och hur väl resultatet kan generaliseras till den population vi studerat, alltså  

gruppen unga transpersoner. Gällande studiens generaliserbarhet till ämnesområdet anser vi 

denna som god, med motivering att intervjuerna och arbetet inför intervjuerna har genomförts 

på ett sätt som anses vara professionellt i sammanhanget och hänsyn har tagits till de egna 
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begränsningarna. Förarbetet inför intervjuerna har varit gediget och genomtänkt, mycket 

arbete har lagts på att skapa intervjuguiden, vilken har testats i olika sammanhang och 

reviderats efter att värdefulla synpunkter har lagts fram. Innehållet i intervjuguiden har i hög 

grad speglat syftet med uppsatsen, då studiens huvudsakliga syfte återspeglar intervjuguidens 

frågor. Kritiska diskussioner har även förts kring intervjusituationen och hur vi som 

intervjuledare bör agera, hur vi presenterar oss själva samt hur proceduren kring intervjuerna 

bör läggas upp etc. Datan anses även i hög grad spegla den metod som använts då det skett en 

löpande utvärdering av processen, pilotintervjuer har använts för att säkra den valda metoden 

och datan har analyserats parallellt av båda uppsatsförfattare. 

Ytterligare något som gör att det insamlade materialet och studiens resultat går att 

generalisera till ämnesområdet är att respondenterna mestadels angav aktuella upplevelser 

som speglar vårdpersonalens bemötande i nutid, snarare än hur det var för 10 år sedan.  

Urvalet av respondenter kan inte påstås vara representativt för gruppen transpersoner, 

då samtliga utom en definierade sig som transsexuella FTM och därigenom kan vår studie 

anses vara en studie på hur dessa transsexuella personer uppfattar bemötande, snarare än hur 

gruppen transpersoner gör det. Resultaten speglar sålunda inte de åsikter som återfinns i 

populationen transpersoner då det saknas stora grupper i populationen vi valt att studera och 

detta får en påverkan på det datainnehåll som framkommit i studien. Kvalitativ 

generaliserbarhet kan sålunda inte anses gälla för gruppen transpersoner, vilket är en svaghet 

med studien. Då vi har vetskap om att vår kvalitativa studie är ett resultat av interaktionen 

mellan oss uppsatsförfattare och våra respondenter, kan studiens resultat inte anses vara 

generaliserbara till vår population. Syftet har dock aldrig varit att generalisera resultaten utan 

snarare lyfta fram våra fem respondenters upplevelse av vårdpersonalens bemötande.   

En styrka med föreliggande studie är att det finns en hög bedömaröverensstämmelse, 

då det gjorts separata transkriberingar och tolkningar av materialet, och en hög 
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samstämmighet har noterats mellan de båda analyserna. Det har även observerats en 

samstämmighet mellan våra resultat och det som rapporterats i tidigare studier. Studien kan 

även anses ha en hög koherens, då resultaten som helhet är logiskt sammanhängande och det 

inte finns några uppenbara motsägelser. 

Validiteten i studien kan också analyseras utifrån resultatens meningsfullhet och 

användbarhet. Studiens resultat kan anses meningsfulla då en god förståelse har skapats för 

ämnet och respondenternas upplevelse av bemötande. Studiens resultat blir sålunda 

meningsfulla då studiens syfte uppfyllts, resultaten är ett kunskapstillskott och en fördjupad 

förståelse har genererats för problemet utifrån ett psykologiskt perspektiv. Användbarheten i 

föreliggande studie ligger i möjligheten i att kunna skapa förståelse för transpersoners 

upplevelse och situation, samt praktisk kunskap om bemötande av denna grupp men även till 

viss del en teoriskapande meningsfullhet och användbarhet.  

Slutligen kan studien även anses ha en hög reflexiv validitet då den förförståelse och 

de förhållningssätt som funnits hos författarna kontinuerligt omvärderats och utvecklats under 

processens gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNGA TRANSPERSONER OCH BEMÖTANDE I VÅRDEN  [48] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser 

Ahlin, A. & Gäredal, M. (2009). Effekter av heteronormen - En studie om utsatthet för 
sexuella övergrepp, sexuell gränssättning samt utsatthet för hatbrott bland unga hbt-
personer. Hämtad 2015-04-13 från: 
http://www.qx.se/uploads/9d/b115c3bdebad7e60acc6a3e48d546a.pdf 

 

American Psychological Association. (2008). Answers to your questions: For a better 
understanding of sexual orientation and homosexuality. Hämtad från: 
www.apa.org/topics/sorientation.pdf. 

 

American Psychological Association. (2011). Answers to your questions about transgender 
people, gender identity, and gender expression. Hämtad från: 
http://www.apa.org/topics/lgbt/transgender.aspx 

 

American Psychological Association. (2012). Guidelines for psychological practice with 
lesbian, gay, and bisexual clients. American Psychologist, 67 (1), 10-42. 
doi:10.1037/a0024659 

 

Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (2002). Research methods in clinical psychology. An 
introduction for students and practitioners. Chichester, England: John Wiley & Sons, 
Ltd. 

 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 
in Psychology, 3 (2). pp. 77-101. 

 
 

Butler, J., Rosenberg, T., & Lindeqvist, K. (2005). Könet brinner: Texter. Stockholm, 
Sverige: Natur och kultur. 

 

Clements-Nolle, K., Marx, R., & Katz, M. (2006). Attempted suicide among transgender 
persons: The influence of gender-based discrimination and victimization. Journal of 
Homosexuality, 51 (3), 53-69. 

 

Coleman, E., Bockting, W., Botzer, M., Cohen-Kettenis, P., DeCuypere, G., Feldman, J., “...” 
Zucker, K. (2012). Standards of care for the health of transsexual, transgender, and 
gender-nonconforming people, Version 7, International Journal of Transgenderism, 
13 (4), 165-232. doi: 10.1080/15532739.2011.700873 

 

Connell, R. (2009). Om genus. (2., utvidgade och omarb. uppl.) Göteborg, Sverige: Daidalos. 
 



UNGA TRANSPERSONER OCH BEMÖTANDE I VÅRDEN  [49] 
 

 

 

Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among five 
approaches. (3., [updated] ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. 

 

Crisp, R.J., & Turner, R.N. (2010). Essential social psychology. London, England: SAGE. 
 

Darj, F., & Nathorst-Böös, H. (2008). Är du kille eller tjej? – En intervjustudie om unga 
transpersoners livsvillkor. Hämtad 2015-05-15 från 
http://www.rfsl.se/halsa/public/ardukilleellertjej.pdf 

 
D'augelli, A., & Grossman, A. (2006). Transgender youth: Invisible and vulnerable. Journal 

of Homosexuality, 51 (1), 111-128. doi:10.1300/J082v51n01_06 
 
Dean, L., Meyer, I. H., Robinson, K., Sell, R. L., Sember, R., Silenzio, V. M. B.”…” & 

White, J. (2000). Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Health: Findings and 
Concerns. Journal of the Gay and Lesbian Medical Association, 4 (3), 102-151. 

 
Due, A. & Gäredal, M. (2014). Bra bemött?-Unga hbtq-personers erfarenheter av att besöka 

ungdomsmottagningen. Stockholm, Sverige: RFSL Ungdom. Tillgänglig: 
http://www.rfslungdom.se/sites/default/files/brabemott_rapport_webb_1.pdf 

 
Egidius, H. (2008). Psykologilexikon. (4. utg.). Stockholm, Sverige: Natur och kultur. 
 

Eliasson-Lappalainen, R. (1995). Forskningsetik och perspektivval. (2., [omarb. och 
utvidgade] uppl.). Lund, Sverige: Studentlitteratur. 

 

Echeverri, Per. (2010). Bemötandeboken. (1. uppl.). Stockholm, Sverige: Norstedt 
 

Fredman, A. J., Schultz, N. J., & Hoffman, M. F. (2015). “You’re moving a frickin’ big ship”: 
The challenges of addressing LGBTQ topics in public schools. Education and Urban 
Society, 47 (1), 56-85. doi:10.1177/0013124513496457 

 

Galupo, M. P., Mitchell, R. C., Davis, K. S., & Grynkiewicz, A. L. (2014). Conceptualization 
of sexual orientation identity among sexual minorities: Patterns across sexual and 
gender identity. Journal of Bisexuality, 14 (3), 433-456. 
doi:10.1080/15299716.2014.933466 

 

Harper, G. W., & Schneider, M. (2003). Oppression and discrimination among lesbian, gay, 
bisexual, and transgendered people and communities: A challenge for community 
psychology. American Journal of Community Psychology, 31 (3/4), 243-252. 

 

Hoffman, N. D., Freeman, K. & Swann, S. (2009). Healthcare Preferences of Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender and Questioning youth. Journal of adolescent health, 45(2009) 
222-229. 

 

Hogg, M. A., Meehan, C., & Farquharson, J. (2010). The solace of radicalism: Self-
uncertainty and group identification in the face of threat. Journal of Experimental 
Social Psychology, 46 (6), 1061-1066. doi:10.1016/j.jesp.2010.05.005 

 



UNGA TRANSPERSONER OCH BEMÖTANDE I VÅRDEN  [50] 
 

 

 

Holm, U. (2015). Genusforskningens terminologi. Nationella sekretariatet för genusforskning, 
Sverige. Hämtad 2015-04-28 från 
http://genus.se/meromgenus/ordlista#heteronormativitet 

 

Kazdin, A.E. (2010). Research design in clinical psychology. (4. ed., international ed.) 
Harlow, England: Pearson new international edition. 

 
Kreiss, J. L., & Patterson, D. L. (1997). Psychosocial issues in primary care of lesbian, gay, 

bisexual, and transgender youth. Journal of Pediatric Health Care, 11 (6), 266-274. 
doi:10.1016/S0891-5245(97)90082-1 

 

Langdridge, D. (2007). Phenomenological psychology. Theory, research and method. Harlow, 
England: Pearsons. 

 

Langdridge, D. & Hagger-Johnson, G. (2009). Introduction to research methods and data 
analysis in psychology. Harlow, England: Pearsons. 

 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig. (1. 
uppl.) Stockholm, Sverige: Liber. 

 

Langevin, R. (ed.)(2014). Erotic Preference, Gender Identity, and Aggression in Men: New 
Research Studies. New York, NY: Routledge Tylor & Francis group. 

 
Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. (2., [omarb.] uppl.) Lund, Sverige: Studentlitteratur. 
 

Larsson, S., Lilja, J., & Fossum, B. (2008). Vem får man vara i vårt samhälle? Om 
transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa. (Rapport R 2008:25). 
Hämtad 2015-05-15 från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12169/R200825_Vem_far_man_vara0
810.pdf 

 

Lisinski, A., & Westring, M. (2012). Kultursäker vård: -Hur patienter i minoritetsställning 
upplever sig bli bemötta i hälso- och sjukvården. (Kandidatuppsats). Stockholm: 
Sjuksköterskeprogrammet, Röda korsets högskola. Tillgänglig: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:559462/FULLTEXT01.pdf 

 

McCann, E. (2015). People who are transgender: Mental health concerns. Journal of 
Psychiatric and Mental Health Nursing, 22 (1), 76-81. doi:10.1111/jpm.12190 

 

Moustakas, C.E. (1994). Phenomenological research methods [Elektronisk resurs].  
 

Nilsson, S., & Jensen, R. (2010). Som att det är en kunskapslucka. (Masteruppsats). Lund, 
Sverige: Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Tillgänglig: 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1671184&fileOId
=1671185 

 

Oswald, R. F., Blume, L.B., & Marks, S. R. (2005). Decentering heteronormativity: A model 
for family studies. In Sourcebook of family theory & research. (pp. 143-165). 
Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. doi:10.4135/9781412990172.n6 

 



UNGA TRANSPERSONER OCH BEMÖTANDE I VÅRDEN  [51] 
 

 

 

Passer, M., Smith, R., Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., & Vliek, M. (2009). Psychology: 
the science of mind and behaviour. (European ed.) New York, NY: McGraw-Hill 
Higher Education. 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund, Sverige: Studentlitteratur. 

 

Perris, C. (1996). Kognitiv terapi i teori och praktik. (3., omarb. utg.) Stockholm, Sverige: 
Natur och kultur. 

 

Reisner, S. L., Vetters, R., Leclerc, M., Zaslow, S., Wolfrum, S., Shumer, D., & Mimiaga, M. 
J. (2015). Mental health of transgender youth in care at an adolescent urban 
community health center: A matched retrospective cohort study. The Journal of 
Adolescent Health : Official Publication of the Society for Adolescent Medicine, 56 
(3), 274-279. doi:10.1016/j.jadohealth.2014.10.264 

 

RFSL (2015) Om RFSL - Vad är RFSL? Hämtat 2015-05-23 från: http://www.rfsl.se/?p=109 
 

RFSL (2015) Grundläggande hbt-fakta - Begreppslista. Hämtat 2015-05-23 från: 
http://www.rfsl.se/?p=410 

 

RFSL (2015) Utbildning och föreläsning - HBT-certifiering. Hämtat 2015-05-07 från: 
http://www.rfsl.se/?p=4960 

 

RFSL (2015) Grundläggande hbt-fakta - Sexuell läggning. Hämtat 2015-05-06 från: 
http://www.rfsl.se/?p=414 

 

RFSL (2015) Grundläggande hbt-fakta - Vad är kön? Hämtat 2015-05-02 från: 
http://www.rfsl.se/?p=623 

 

Rice, K. (2010). Pansexuality. I Marshall Cavendish Corporation: Sex and society, Volym 2. 
New York, NY: Marshall Cavendish.  

 

Rosenberg, T. (2002). Queerfeministisk agenda. Stockholm, Sverige: Atlas. 
 

Roth, N., Boström, G., & Nykvist, K. (2006). Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor 
bland hbt-personer. (Rapport R2006:08). Hämtad från: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/11992/HBT_web.pdf 

 

Röndahl, G., Innala, S., & Carlsson, M. (2006). Heterosexual assumptions in verbal and non-
verbal communication in nursing. Journal of Advanced Nursing 56 (4), 373–381. 
doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.04018.x 

 
Snellman, I. (2009). Vårdrelationer - en filosofisk belysning. I Friberg, F., Öhlén, J., & 

Edberg, A. (red.) Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (1. uppl.)(s. 
377-407) Lund, Sverige: Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen. (2015). Att mötas i hälso- och sjukvård - Ett utbildningsmaterial för 
reflektion om bemötandeoch jämlika villkor. Falun, Sverige: Edita Bobergs AB. 

 



UNGA TRANSPERSONER OCH BEMÖTANDE I VÅRDEN  [52] 
 

 

 

Socialstyrelsen. (2015). God vård av vuxna med könsdysfori - nationellt kunskapsstöd. 
Hämtad från: www.socialstyrelsen.se 

 

Socialstyrelsen. (2010). Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade 
hälsoproblem – Systematisk förteckning, svensk version 2011 (ICD-10-SE). 
Stockholm, Sverige: Socialstyrelsen. 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2005). Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners 
hälsosituation - Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera 
hälsosituationen bland hbt-personer. (Rapport nr A 2005:19). Hämtad 2015-05-15 
från https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12296/a200519-uppdraghbt-
0512.pdf 

 

Steinberg, L.D. (2014). Adolescence. (Tenth Edition.) New York, NY: McGraw-Hill. 
 

Svenska akademien. (2015). Svenska akademiens ordlista över svenska språket. (Fjortonde 
upplagan). Stockholm, Sverige: Svenska akademien. 

 

Sverne Arvill, E., Hjelm, Å., Johnsson, L., & Sääf, C. (2012). Etik och juridik för psykologer 
och psykoterapeuter. Lund, Sverige: Studentlitteratur. 

 

Traczyk, M., & Wurm, M. (2011) "Det är ju inget vi frågar efter som psykologer" 
Psykologers upplevelse av klienter med könsöverskridande beteende. (Masteruppsats) 
Örebro, Sverige: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro 
universitet. Tillgänglig: http://oru.diva-
portal.org/smash/get/diva2:418467/FULLTEXT01.pdf 

 
Vetenskapsrådet. (2015). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab. Hämtad 2015-05-23 från: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Warner, J., McKeown, E., Griffin, M., Johnson, K., Ramsay, A., Cort, C., & King, M. (2004). 
Rates and predictors of mental illness in gay men, lesbians and bisexual men and 
women: Results from a survey based in England and Wales. The British Journal of 
Psychiatry, 185 (6), 479-485; doi: 10.1192/bjp.185.6.479. 



UNGA TRANSPERSONER OCH BEMÖTANDE I VÅRDEN  [53] 
 

 

 

Bilaga 1 – Rekryteringsblad



Running head: UNGA TRANSPERSONER OCH BEMÖTANDE I VÅRDEN  [54] 
 

Bilaga 2 – Information om studien 

 

Information om studien 

”Hur upplever unga transpersoner bemötandet från personal inom vården?” 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie med titeln: ”Hur upplever unga transpersoner 
bemötandet från personal inom vården?” Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar 
upplever att de blir bemötta av personal inom vården.  Vi som genomför studien heter Malin 
Gustafsson och Marika Johansson och studerar på psykologprogrammet vid Örebro 
Universitet, vi skriver denna studie som en del av vårt examensarbete. 

Forskning visar att unga HBTQ-personer i högre utsträckning än jämnåriga lider av psykisk 
eller fysisk ohälsa, och att transpersoner är de som mår sämst i HBTQ-gruppen. Något som 
kan bidra till unga transpersoners psykiska ohälsa är det heteronormativa klimat som finns i 
samhället bland anhöriga, i skolan, bland kamrater, under fritidsaktiviteter och bland 
vårdpersonal, vilket också förvärras av bristen på alternativa förebilder. Vi vill genom vår 
studie lyfta fram transungdomarnas egna åsikter och tankar kring hur de blir bemötta. Vi vill 
bidra till en ökad förståelse för unga transpersoners situation och upplevelse i vårdmötet samt 
lyfta fram unga transpersoners åsikter kring hur de vill bli bemötta. 

Du tillfrågas att delta i denna studie då du anmält ditt intresse att delta samt identifierar dig 
som transperson. Som deltagare i studien kommer du att bli kallad till en intervju som 
uppskattas ta max 90 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in (endast ljudupptagning, ej 
film). Inspelningen kommer att förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till den och 
kommer att förstöras efter att uppsatsen är slutförd (juni 2015). Två personer kommer att 
närvara under intervjun. Intervjuerna behandlas konfidentiellt och kommer att avidentifieras. 
Detta betyder att din identitet inte kommer att redovisas i examensuppsatsen samt att endast 
nedanstående ansvariga har tillgång till det ursprungliga intervjumaterialet. Vi kan komma att 
använda oss av citat från intervjuerna i examensuppsatsen. Ditt deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Om du väljer 
att avstå eller avbryta ditt deltagande kommer materialet inte att användas i studien. 

Som tack för ditt deltagande i studien så kommer du efter avslutad intervju att få en biobiljett. 

Örebro, 2015-03-11 

Med vänliga hälsningar 
 
Malin Gustafsson, 
Psykologstudent  
 
Marika Johansson, 
Psykologstudent  
 
Handledare för projektet 
Katja Boersma, 
Docent, lektor i psykologi samt medlem i Center for Health and Medical psychology
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Bilaga 3 – Intervjuguide 
 

 
Intervjuguide 

av Malin Gustafsson & Marika Johansson 

 
INLEDNING 

 
Välkommen och tack ännu en gång för att du vill vara med i vår 
undersökning. Vi heter Malin Gustafsson och Marika Johansson. 
Vi läser termin 9 på psykologprogrammet och som vi skrev i 
informationsbrevet skriver vi nu ett examensarbete. Den här 
intervjun är en del av vår uppsats. 
 
Vi har avsatt 90 minuter och det kan hända att vi inte behöver 
använda oss av hela den tiden. Fungerar det för dig? 
 
 Genomgång av informationsbladet (Se bilaga 2) 
 Samtyckesformulär avhandlas 

 
Det här var det vi hade att säga inledningsvis. Har du några frågor till 
oss, något du tänker på, något som är oklart, orolig över något, 
förväntningar etc.? 

 
Då börjar vi intervjun 

 
Område 1 - 
Bakgrund om 
personen 

 

Först vill vi veta lite om dig och vem du är. Vi kommer börja med att 
ställa några frågor som till exempel hur gammal du är och hur du ser 
på dig själv. 
 

 Du har sagt att du heter x, är det också ditt tilltalsnamn och det 
du vill att vi ska kalla dig? 
 

 Vilket pronomen vill du att vi använder? Med pronomen så 
menar vi; hon, hen, han, den, zie, en? 

 
 Hur gammal är du? 

 
Ordet trans är ett brett begrepp och att vara transperson innebär olika 
saker för olika individer, och alla människor definierar sig själva 
olika.  

 Så skulle du kunna berätta för oss vad det innebär för dig att 
vara transperson?  
 

 Hur ser du på kön som begrepp och hur det används? 
 

 Vi skulle gärna vilja veta lite mer om vem du är och vad du gör 
exv. Plugga eller jobba? Om du kan ge oss en kort beskrivning 
av vem du är. 
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Område 2 - 
Upplevelsen av 
bemötande från 
personal inom 
vården 

 

Nu kommer vi att ställa några frågor om dina upplevelser av 
bemötande från personal inom vården. Med personal inom vården så 
menar vi alla som jobbar med ett vårdrelaterat yrke dvs. psykologer, 
tandläkare, sjuksköterska, kuratorer, receptionisten på vårdcentralen 
osv.  
 

 När du hörde av dig till oss och skrev att du ville vara med i vår 
studie, vad var det du kände att du ville berätta då? 

 Hur upplever du att du blivit bemött av personal inom vården? 
 Vem/vilka det är du haft kontakt med inom vården? 

 
 (Ställ individanpassade följdfrågor…) 

 
 Har du fler erfarenheter som du vill dela med dig av? 

 
Område 3 - Vad 
i bemötandet 
uppfattas som 
centralt? 

 

Nu kommer du få berätta om vårdmöten som du minns väl och vi 
kommer ställa frågor om personalens bemötande och vad du. 
Bemötande är så många saker förutom beteende som t.ex. Hur man 
positionerar kroppen, vilket tonläge man använder, ansiktsmimik, vad 
personen faktiskt säger och hur personen säger det.  
 

 Välj ut ett vårdmöte som du minns väl. Berätta vad du minns av 
mötet och hela besöket. 

 Hur upplevde du personalens bemötande? 
 
(Om deltagaren väljer ett vårdmöte de redan talat om, be då INTE 
deltagaren att berätta om vårdmötet utan gå vidare till nästa fråga). 
 

 (Ställ individanpassade följdfrågor…) 
 

 Om du väljer ut ett annat vårdmöte. Berätta vad du minns av 
mötet och hela besöket? 

 Hur upplevde du personalens bemötande? 
 Repetera ovanstående med fler exempel… 

 
 Om du skulle gå till en sjuksköterska/läkare/kurator/psykolog 

imorgon, hur skulle det bli för dig? 

 
Område 4 - Hur 
vill du bli 
bemött?  

 

Nu kommer vi avsluta med att ställa frågor kring hur du skulle vilja bli 
bemött. 
 

 Hur skulle du vilja bli bemött av personal inom vården? 
 Om du utgår från din erfarenhet, vad skulle du säga är det 

viktigaste att tänka på i bemötandet av en transungdom? Om du 
till exempel skulle vara kurator för en dag, hur skulle du 
bemöta en transungdom? 
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AVSLUTNING 

 
Vi har nu ställt de frågorna vi hade planerat. Är det något vi inte har 
frågat, något du vill tillägga? 
 
Hur blev intervjun för dig? 
Hur känner du dig nu efter samtalet? 
Är det något du undrar över nu? 
 
Då vill vi tacka igen för att du medverkar i vår undersökning. Du är 
självklart välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller 
funderingar. 

 
 

 


