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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En transperson är en person som inte identifierar sig med sitt juridiska kön 

utan mer som det motsatta könet, som både man och kvinna eller inget kön alls. 

Processen att genomgå en könsbekräftande behandling är såväl social som medicinsk 

och juridisk. Sjuksköterskan bör sträva efter att behandla samtliga patienter på ett 

jämlikt sätt. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta 

transpersoner samt att genomföra en metodologisk granskning av de inkluderade 

artiklarna. 

Metod: Detta är en litteraturstudie med beskrivande design, vars resultat har sin grund i 

åtta kvalitativa och en kvantitativ artikel. Dessa hämtades från databaserna Cinahl och 

Medline via PubMed. I granskningen av artiklarna framkom två teman och fem 

underrubriker. Den metodologiska aspekten är undersökningsgrupp. 

Huvudresultat: Sjuksköterskorna hade bristande kunskaper om transpersoner och 

därför skapades osäkerhet att bemöta och vårda dessa. Flertalet sjuksköterskor kände 

rädsla att diskriminera trots att intentionen var att möta dessa personer med respekt och 

värdighet. Antalet sjuksköterskor som deltog i studierna i de inkuderade artiklarna var 

400. Studierna var utförda i USA, Kanada och Australien. 

Slutsats: Otillräcklig kunskap och rädsla för att göra fel påverkar sjuksköterskan i 

vårdandet av transpersoner. Mer forskning behövs för att öka förståelsen hos 

vårdpersonal för att ge bättre förutsättningar till jämlik vård av transpersoner samt för 

att ge bättre stöd till de som genomgår könsbekräftande behandling. 

 

Nyckelord: Erfarenheter, Omvårdnad, Sjuksköterska, Transpersoner 

  



 

 

 

Abstract 

 

Background: A transgender person is a person who does not identify themselves as the 

gender assigned at birth but more as the opposite gender, as both man and woman or as 

neither of them. The process undergoing sex reassignment is social as well as medical 

and legal. The nurse should strive to treat all patients equally. 

Aim: The purpose of this study was to describe nurses experience in meeting 

transgender persons and to conduct a methodological review of the included articles.  

Method: This is a literature review with a descriptive design in which the result is 

based on eight qualitative and one quantitative article. These were collected from the 

databases Cinahl and Medline through PubMed. In the research of the articles there 

emerged two themes with five subheadings. The methodological aspect is study group. 

Results: The nurses expressed low knowledge about transgender people and therefore 

was uncertain how to meet and nurse them. Most nurses felt fear of discriminating 

despite the intention to treat these people with respect and dignity. The number of 

nurses who participated in the studies of the included articles was 400. The studies were 

performed in the United States, Canada and Australia. 

Conclusion: Inadequate knowledge and fear of making mistakes affect the nurse in the 

care of transgender persons. More research is needed to increase understanding for all 

health care professional and to provide better conditions for equal treatment of 

transgender persons and to provide better support for those undergoing gender sex 

reassignment treatment. 

 

Keywords: Experience, Nurse, Nursing Care, Transgender Persons 

 

 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion .................................................................................................................. 1 
1.1 Transpersoner ......................................................................................................... 1 
1.2 Erfarenheter hos transpersoner ............................................................................... 2 
1.3 Definitioner och begrepp ........................................................................................ 2 
1.4. Sjuksköterskans roll ............................................................................................... 3 

1.5. Swansons teori ....................................................................................................... 4 
1.6 Problemformulering ............................................................................................... 4 
1.7 Syfte ........................................................................................................................ 5 

1.7.1 Frågeställningar ............................................................................................... 5 

2. Metod ............................................................................................................................ 5 
2.1 Design ..................................................................................................................... 5 
2.2 Databaser och sökord.............................................................................................. 5 

2.3 Urvalskriterier ......................................................................................................... 7 
2.4 Urvalsprocess och möjliga utfall ............................................................................ 7 
2.5 Dataanalys .............................................................................................................. 8 
2.6 Etiska överväganden ............................................................................................... 9 

3. Resultat ......................................................................................................................... 9 
3.1 Kunskap hos sjuksköterskan ................................................................................. 10 

3.1.1 Utbildningsbehovet ........................................................................................ 10 
3.1.2 Klinisk förståelse ........................................................................................... 11 
3.1.3 Exotifiering .................................................................................................... 12 

3.2 Heteronormativitet och stereotypa roller .............................................................. 12 
3.2.1 Könsexkluderande formulär .......................................................................... 12 

3.2.2 Rädsla för att göra fel .................................................................................... 13 
3.3 Metodologiska aspekten undersökningsgrupp ..................................................... 14 

3.3.1 Antal deltagare ............................................................................................... 14 
3.3.2 Kön hos deltagarna ........................................................................................ 14 
3.3.3 Deltagarnas geografiska utbredning .............................................................. 15 
3.3.4 Yrkeserfarenhet hos deltagarna ..................................................................... 15 

4. Diskussion .................................................................................................................. 15 
4.1 Huvudresultat ....................................................................................................... 15 
4.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 16 

4.2.1 Kunskap hos sjuksköterskan .......................................................................... 16 
4.2.2 Heteronormativitet och stereotypa roller ....................................................... 17 

4.3 Metodologisk aspekt ............................................................................................. 18 
4.4 Metoddiskussion ................................................................................................... 19 

4.5 Klinisk implikation och förslag till fortsatt forskning .......................................... 20 
4.6 Slutsats .................................................................................................................. 20 

5. Referenser ................................................................................................................... 21 
 

Bilaga 1 

Bilaga 2 



 

1 

1. Introduktion 

 

1.1 Transpersoner 

Transperson är ett så kallat paraplybegrepp, ett begrepp med många undergrupper, 

under vilket de personer som inte identifierar sig med sitt juridiska kön, tvåkönsnormen 

eller vill definiera kön överhuvudtaget samlas. Begreppet trans handlar om könsidentitet 

och könsuttryck och bör inte blandas ihop med sexuell identitet. Könsidentitet är det 

eller de kön en person själv identifierar sig som, där en del personer inte identifierar sig 

med något kön. Det juridiska könet är det kön en person blir tilldelad vid födseln och 

som registreras i folkbokföringen. I Sverige kan en person endast registreras som kvinna 

eller man. Antalet transpersoner i Sverige är inte fastställt, gruppen är inte homogen och 

det är svårt att uppskatta antalet. Vanligtvis utgår statistiken från de transpersoner som 

sökt vård vilket gör att antalet underskattas (Folkhälsomyndigheten 2015). I en artikel 

av Dhejne, Öberg, Arver och Landén (2014) har de sammanställt antalet transpersoner 

som sökt vård för könsbekräftande behandling mellan åren 1960-2010. Där 

framkommer att 767 personer sökt vård och 681 blivit beviljade en könsbekräftande 

behandling. Sammanställningen visar tydligt att antalet sökande ökat mellan åren 2000-

2010, tidigare årtionden har i genomsnitt omkring 40 sökande medan från år 2000 är det 

omkring 150 sökande fram till 2010. 

 

Omgivningen definierar ofta en person utifrån ett förväntat beteende i dess könsroll. 

Den könsrollen ser olika ut beroende på miljö och tidsperiod, vad som förväntas eller 

föredras för det specifika sammanhanget (Beek, Cohen-Kettenis & Kreukels 2015). I 

artikeln beskriver Beek, Cohen-Kettenis och Kreukels (2015) att alla som upplever 

bristande överensstämmelse med sitt juridiska kön inte behöver vara transsexuella eller i 

behov av vård. Spektrat av könsidentiteter har utvidgats och innefattar inte endast män, 

kvinnor eller transsexuella utan även ett tredje kön vilket kan benämnas intergender. 

Dessa personer identifierar sig inte som man eller kvinna utan är mellan eller bortom 

tvåkönsnormen (Folkhälsomyndigheten 2015). Det heteronormativa synsättet grundar 

sig i tron om att alla är och borde vara heterosexuella och följa den tänkta könsnormen. 

Andra synsätt än detta anses avvikande och onormalt (Folkhälsomyndigheten 2016).  
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1.2 Erfarenheter hos transpersoner 

Bland transpersoner är det individuellt huruvida de mår dåligt eller inte gällande sin 

könsidentitet eller vill leva som ett annat kön (Beek, Cohen-Kettenis & Kreukels 2015). 

I en studie bland 90 transpersoner beskrev 70 % någon form av missnöje med sin kropp, 

majoriteten av dessa led av könsdysfori, vilket beskrevs med att deras yttre inte stämde 

överens med deras könsidentitet. Exempel på könsdysfori beskrev deltagarna kunde 

vara för stora/små händer, för lång/kort, för mörk/ljus röst eller för breda/smala höfter, 

då de upplevde att det avslöjade det kön de blivit tilldelad vid födseln vilket inte stämde 

överens med deras könsidentitet (McGuire, Doty, Catalpa & Ola 2016). 

Folkhälsomyndigheten (2015) beskriver att transpersoner utsätts för större hälsorisker 

än övrig befolkning då de är utsatta för trakasserier, diskriminering och våld. 

Transpersoner beskriver bland annat en känsla av diskriminering när de söker jobb, i 

skolan och när de är i kontakt med sjukvården, vilket leder till nedsatt fysisk och 

psykisk hälsa. I en studie av Zeluf et. al. (2016) fick cirka 800 transpersoner i Sverige 

skatta sin funktionsförmåga, hälsa och livskvalité. Studien visade att transpersoner är en 

utsatt grupp vilken det borde fokuseras mer på för att jämna ut skillnader i skattad hälsa 

gentemot övrig befolkning.  

 

1.3 Definitioner och begrepp 

Transperson - Ett paraplybegrepp för personer som inte identifierar sig med sitt 

juridiska kön, tvåkönsnormen eller typiska könsuttryck. 

‣ Transvestit - En person som inte använder det socialt förväntade könsuttrycket 

utifrån det juridiska könet. 

‣ Transsexuell - En person som inte identifierar sig med sitt juridiska kön. Ofta 

önskar dessa personer göra en könskorrigering med hormoner och/eller kirurgi. 

‣ Intergender/icke-binär - En person som identifierar sig mellan eller bortom 

tvåkönsnormen med kvinna och man. 

Cisperson - En person som identifierar sig med sitt juridiska kön, samt har det 

förväntade könsuttrycket. Motsatsen till transperson. 

HBTQ - En förkortning för homo- och bisexuella, transpersoner och queer.   

Juridiskt kön - Det kön en person blir tilldelad vid födseln och som registreras i 

folkbokföringen. Det går också att könsbestämma en person utifrån näst sista siffran i 

personnumret. I Sverige kan du endast registreras som man eller kvinna. 
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Könsdysfori - En känsla av att en persons könsidentitet inte stämmer överens med det 

juridiska könet. Delar av kroppen känns fel utifrån personens könsidentitet. 

Könsidentitet - Det eller de kön en person identifierar sig som, där en del personer inte 

identifierar sig med något kön. 

Könskorrigering/könsbekräftande behandling - En process som transpersonen 

genomgår för att ändra sin kropp med hormoner och/eller kirurgi för att den bättre ska 

stämma överens med personens könsidentitet. Behandlingen kan också innefatta 

röstträning och permanent hårborttagning. Processen är medicinsk, social och juridisk. 

Könsuttryck - Hur en person uttrycker sig i form av kläder, hår, smink och övriga 

könskodade attribut.  

Sexuell identitet - Den sexualitet en person upplever sig ha, exempelvis hetero-, homo- 

och bisexuell (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 

1.4. Sjuksköterskans roll 

Nilsson Kajermo och Wallin (2009) beskriver hur sjuksköterskans roll innefattar flera 

kompetensområden. Helhetsperspektivet av patienten i omvårdnaden omfattar såväl 

kroppsliga som psykiska sjukdomar, men även att se till hur patienten lever i vardagen 

för att kunna främja hälsa och välmående. Förmågan att kunna observera och tillgodose 

patientens behov blir därför värdefull. Inom sin profession utövar sjuksköterskan ett 

ledarskap i undervisning av patienter och deras anhöriga eller närstående, men även sina 

kollegor. Patienten befinner sig ofta i ett kunskapsmässigt underläge vad det gäller vård 

och behandling och därför bör patienten bemötas med respekt för integritet, autonomi 

och värdighet. Den information som delges anpassas individuellt efter patientens ålder 

och uppfattningsförmåga. Målet är att upprätta ett samarbete med patienten för att 

kunna ge så optimal vård som möjligt. Evidensbaserad vård innebär att vårdpersonalen 

är insatta i den senaste forskningen och kan genom kontinuerlig självutbildning ständigt 

förbättra vården. Detta åtföljs av lokala föreskrifter, riktlinjer och lagar (Nilson Kajermo 

& Wallin 2009). Människan som begrepp kan sammanfattas som en tänkande och 

kännande varelse, där kroppen hör ihop med psyke, själ och ande (Lepp 2009). Ett av 

omvårdnadens bärande begrepp är vårdandet. Vård handlar om att ta hand om hela 

människan och vårda ur både ett medicinskt och själsligt perspektiv. Tillsammans med 

andra yrkesgrupper arbetar sjuksköterskan för att komplettera varandras kunskaper och 

kunna ge specifik individanpassad vård (Jakobsson & Lützén 2009). I sjuksköterskans 



 

4 

roll ingår att vårda alla människor på lika villkor och ha beredskap att svara på frågor 

gällande könsidentitet, såväl hos barn som vuxna (Peate 2008). 

 

1.5. Swansons teori 

Kristen M. Swanson grundade omvårdnadsteorin “Theory of Caring”. Swanson’s teori 

syftar till att ge strategier till sjuksköterskan för att på bästa sätt möjliggöra för patienten 

att uppnå välbefinnande (Ahern, Corless, Davis & Kwong 2011). Teorin bygger på 

empirisk kunskap men också den personliga och etiska kunskapen hos varje individ. 

Swanson beskriver en teori som ser till en persons helhet och dess läkande. Teorin kan 

ses som ett ramverk som utvecklar samtida vård, utbildning och forskning men behåller 

den traditionella synen på omvårdnad och läkande (Wojnar 2014). Swanson delade upp 

sin omvårdnadsteori i fem processer för att nå detta mål; 

Kännedom - sträva efter att förstå och uppskatta betydelsen av en händelse i en annan 

människas liv utan att lägga in egna värderingar. 

Närvaro - att lyssna och övertyga om att personens upplevelse har betydelse samt dela 

deras känslor och försöka minska personens illabefinnande. 

Vårdande - att sjuksköterskan behandlar personen som den själv skulle vilja bli 

behandlad i samma situation samt skydda och trösta för att bibehålla personens 

värdighet. 

Möjliggöra/stärka - hjälpa personen att hitta de verktyg som behövs för att ta hand om 

sig själv och ta sig igenom svåra situationer. I det ingår att förklara, informera, stödja, 

validera och förbereda för kommande svårigheter. 

Upprätthålla hopp - att ha en genuin tro på personen och dess förmåga att ta sig igenom 

händelser och förändringar samt möta framtiden med meningsfullhet (Ahern, Corless, 

Davis & Kwong 2011).  

 

1.6 Problemformulering 

Att vara transperson är idag mer accepterat, både socialt och i övriga samhället. Trots 

detta är det fortfarande vanligt med kränkande behandling, även inom 

vårdsammanhang. Transpersoner bemöts ofta av ett normativt behandlingssätt, där de 

förväntas följa en stereotyp könsidentitet och könsroll, samt det heterosexuella 

synsättet. Grundutbildade sjuksköterskor ska ha en värdegrund om människors lika 

värde. Sjuksköterskan ska på ett professionellt sätt bemöta samtliga patientgrupper med 

respekt och kunna sätta sina egna känslor och värderingar åt sidan för att kunna ge en 
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optimal och jämlik vård. Tidigare forskning finns kring hur transpersoner upplever att 

de blir bemötta inom vården, men endast ett fåtal sammanställningar av kunskapen och 

erfarenheterna som finns hos sjuksköterskorna kring att möta dessa personer. 

Föreliggande studie syftar till att ge mer kunskap och förståelse och långsiktigt kunna 

utveckla vården kring transpersoner. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta 

transpersoner, samt att genomföra en metodologisk granskning av de inkluderade 

artiklarna. 

 

1.7.1 Frågeställningar  

1. Vilka erfarenheter har sjuksköterskan av mötet med transpersoner? 

2. Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna? 

 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

Till denna litteraturstudie valdes en beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser och sökord 

De databaser som valdes till att söka artiklar i till föreliggande studie var Medline via 

Pubmed och Cinahl. Dessa databaser används främst inom omvårdnadsforskning (Polit 

& Beck 2012). Författarna sökte i varsin databas för att få fram artiklar till resultatet. 

Booleska sökoperatorer som AND och OR användes för att precisera sökningarna enligt 

studiens syfte (Polit & Beck 2012). Samma sökord var inte möjligt att använda i båda 

databaserna då detta gav för få sökresultat. Istället användes MeSH- termer i PubMed 

och Major Headings i Cinahl, vilka ger specifika sökord för respektive databas. De 

sökord som valdes i PubMed var Transgender persons (MeSH), Nurse-Patient Relations 

(MeSH), Nurse’s Role (MeSH), Attitude of Health Personnel (MeSH), Sex 

Reassignment Procedures (MeSH), Sex Reassignment Surgery (MeSH), Nurse (fritext), 

Experience (fritext) samt Transgender (fritext). I Cinahl användes sökorden Nurs* 
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(fritext), Attitude of Health Personnel (MH), Transgender persons (MH), Sex 

reassignment surgery (MH), Sex reassignment procedures (MH) och transgender 

(fritext). Dessa sökord kombinerades för att finna följande resultat, se Tabell 1. Ett av 

sökorden är trunkerat, markerat med asterisk (*), vilket är ett sätt att bredda sökningen. 

Att trunkera innebär att endast söka med ordstammen av ett ord för att samtliga ändelser 

av ordet ska förekomma i sökningen (Jansson 2015). 

 

Tabell 1. Sökstrategi 

 

Databas Begränsningar 

& sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Utvalda 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska 

2017-01-25 

Transgender persons (MeSH) OR 

Sex Reassignment Procedures 

(MeSH) OR Sex Reassignment 

Surgery (MeSH) AND Nurse-

Patient Relations (MeSH) OR 

Nurse’s Role (MeSH) OR 

Attitude of Health Personnel 

(MeSH) OR Nurse Experience 

(fritext) 

68 8 2 

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska 

2017-01-25 

Nurse-Patient Relations (MeSH) 

OR Nurse’s Role (MeSH) OR 

Attitude of Health Personnel 

(MeSH) OR Nurse Experience 

(fritext) AND Transgender 

(fritext) 

129 4 0 

Cinahl 2006-2016, Linked 

full text, Peer 

reviewed, engelska 

2017-01-30 

Nurs* (fritext) AND Transgender 

(fritext) 

136 11 6 

Cinahl 2006-2016, Linked 

full text, Peer 

reviewed, engelska 

2017-01-25 

Nursing staff (fritext) AND 

Transgender persons (fritext) 

8 1 0 

Cinahl Linked full text, 

Peer reviewed, 

engelska 

2017-01-26 

Transgender persons (MH) OR 

Sex reassignment surgery (MH) 

OR Sex reassignment procedures 

(MH) AND nurs* (fritext) OR 

Attitude of Health Personnel 

(MH) 

18 1 0 

Manuell 

sökning av 

referenslistor 

  1 1 11 

Totalt   361 

artiklar 

27 artiklar 9 artiklar 

 

                                                 
1
 Se * i referenslistan 
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2.3 Urvalskriterier 

I PubMed begränsades artiklarnas ålder till tio år samt att de endast skulle vara skrivna 

på engelska. I Cinahl begränsades artiklarna även till full text, maximalt tio år gamla 

och endast på engelska. Utöver det skulle artiklarna vara Peer Reviewed. 

Inklusionskriterierna för artiklarna till detta arbete var att de skulle vara empiriska 

studier, förstahandskällor samt relevanta för studiens syfte. Undersökningsgruppen som  

studerats var legitimerade sjuksköterskor. Ingen exkludering har gjorts gällande deras 

yrkesverksamma tid eller vilka vårdinrättningar de befann sig på. Endast artiklar som 

belyst utifrån sjuksköterskans perspektiv har inkluderats. Författarna till studien valde 

att inkludera artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats då det finns begränsad 

forskning kring studiens syfte. Författarna ansåg att både intervjustudier och 

enkätstudier skulle kunna bidra till att tydliggöra sjuksköterskans erfarenheter att möta 

transpersoner i vården. Exklusionskriterierna var de artiklar som inte svarade på syfte 

och frågeställningar, debattartiklar, dubbletter samt tidigare gjorda litteraturstudier.   

 

2.4 Urvalsprocess och möjliga utfall 

Kombinerade sökningar med MeSH-termer och fritext gjordes i PubMed samt Major 

Headings och fritext i Cinahl, se Tabell 1. Utifrån sökresultatet granskades samtliga 361 

artiklars titlar. Därefter exkluderades 84 artiklar vars titel inte var relevant för syfte och 

frågeställningar. 38 artiklar exkluderades då de var dubletter. 239 abstract lästes för att 

bedöma vilka artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställningar och kunde vara 

möjliga att använda. De tre artiklar som var debattartiklar och 24 litteraturstudier 

exkluderades utifrån dessa 239 artiklar. Av de 212 artiklarna som då återstod hade 185 

artiklar inte något relevant abstract. De kvarvarande 27 artiklarna ansågs möjliga och 

sammanställdes i ett separat dokument. De möjliga artiklarna lästes var för sig och 

sedan tillsammans för att bedöma vilka som skulle väljas till resultatet. Om artikeln 

antydde att svara på studiens syfte lästes artikelns resultat igenom för att senare 

eventuellt kunna användas som underlag för studien. 19 artiklar exkluderades då de inte 

svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar. Manuell sökning av 

referenslistor gav ytterligare en artikel som inkluderades. Slutligen valdes nio artiklar 

till föreliggande studies resultat. För att tydliggöra urvalsprocessen presenteras den i en 

figur, se Figur 1. 
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Figur 1. Urvalsprocess. 

 

2.5 Dataanalys 

De nio artiklar som fortfarande svarade på syftet valdes ut, skrevs ut i pappersform och 

därefter lästes och granskades av författarna var för sig. Författarna markerade i 

artiklarna det som tycktes svara på föreliggande studies syfte och frågeställningar. 

Därefter jämfördes resultaten i artiklarna tillsammans. Artiklarna sammanställdes i 

varsin tabell utifrån föreliggande studies syfte och frågeställningar, en resultattabell 

innehållande artiklarnas författare, syfte och övergripande resultat, se Bilaga 2, Tabell 3 

samt en tabell för metodologisk granskning innehållande författare, titel, design och 

ansats, undersökningsgrupp och urval, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod, se 

Bilaga 1, Tabell 2. Resultatet består av olika teman som författarna enades om 

utkristalliserats ur artiklarna, se Figur 2. Dessa teman färgkodades för att lättare kunna 

skriva dem i löpande text. Den valda metodologiska aspekten till föreliggande 

litteraturstudie är undersökningsgrupp, vilken även beskrivs i löpande text. 

361  titlar 
lästes

• 84 artiklar exkluderades utifrån icke relevant titel

• 38 artiklar exkluderades då de var dubletter

239 
abstract 

lästes 
igenom

• 24 artiklar var litteraturstudier och exkluderades

• 3 artiklar var debattartiklar och exkluderades

212 
artiklar 

återstod

• 185 av dessa hade inte något relevant abstract

27 artiklar 
hade 

relevanta 
abstract

• Resultaten lästes igenom av dessa 27

• 19 artiklar exkluderades då de inte svarade på syftet till föreliggande studie

8 artiklar 
valdes ut

• Manuell sökning gjordes och ytterligare 1 artikel valdes

9 artiklar
• Dessa valdes slutligen till studien
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Undersökningsgrupperna i artiklarna granskades utifrån antal deltagare, kön, geografisk 

utbredning och yrkeserfarenhet, enligt Polit & Beck (2012). 

 

 

Figur 2. Teman och underrubriker 

 

2.6 Etiska överväganden 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har strävat efter att bearbeta artiklarna 

utifrån ett objektivt perspektiv utan förutfattade meningar, egna värderingar eller 

åsikter. För att förhålla sig objektivt läste författarna artiklarna individuellt för att inte 

påverka varandras tolkning av texten. Därefter läste författarna artiklarna tillsammans 

för att jämföra tolkningarna av resultatet. Författarna skriver utan intention att plagiera 

eller falsifiera resultat samt att alltid hänvisa till källa (Polit & Beck 2012). 

 

 

3. Resultat 

De artiklar som valts till resultatet i föreliggande studie, åtta kvalitativa artiklar och en 

kvantitativ artikel, kommer att presenteras både i löpande text, men även i tabell, se 

Bilaga 1, Tabell 2 och Bilaga 2, Tabell 3. Resultatet av de nio valda artiklarna skapade 

två teman, se Figur 2. Det första temat är Kunskap hos sjuksköterskan med 

underrubriker Utbildningsbehovet, Klinisk förståelse och Exotifiering. Det andra temat 

är Heteronormativitet och stereotypa roller med underrubrikerna Könsexkluderande 

formulär och Rädsla för att göra fel. Resultatet avslutas med en presentation av den 

metodologiska aspekten undersökningsgruppen. 

 

 

Kunskap hos sjuksköterskan

Utbildnings-
behovet

Klinisk 
förståelse

Exotifiering

Heteronormativitet och 
stereotypa roller

Köns-
exkluderande 

formulär

Rädsla för att 
göra fel
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3.1 Kunskap hos sjuksköterskan 

Studier av Carabez, Eliason och Martinson (2016) och Riggs och Bartholomaeus (2016) 

har visat att många sjuksköterskor har svårigheter att vårda transpersoner, där de 

beskrivit att de känner sig obekväma och osäkra i hur de ska bemöta och vårda dessa 

personer. Den främsta anledningen till detta är okunskapen kring vad att vara 

transperson innebär (Carabez, Eliason & Martinson 2016; Riggs & Bartholomaeus 

2016). Många sjuksköterskor har visat sig ha svårt att skilja könsidentiteten från den 

sexuella identiteten hos transpersonerna (Beagan et. al. 2013; Carabez, Eliason & 

Martinson 2016). De sjuksköterskor som hade vårdat transpersoner vid flertalet tillfällen 

eller fått möjlighet att gå utbildning om sexuella- och könsminoriteter upplevde utifrån 

högre kunskap en större säkerhet i att möta dessa personer som patienter, jämfört med 

de som inte fått någon utbildning (Carabez, Eliason & Martinson 2016; Riggs & 

Bartholomaeus 2016). De som hade fått utbildning hade även generellt en bättre 

inställning till transpersoner, men även de som hade högre kliniska kunskaper. De 

sjuksköterskor som hade en religiös tro hade mindre positiv inställning än övriga 

sjuksköterskor till transpersoner (Riggs & Bartholomaeus 2016). 

 

3.1.1 Utbildningsbehovet 

Två studier  har klargjort utbildningsbehovet hos sjuksköterskor av vård av 

transpersoner. Många sjuksköterskor uppger att transsexulitet och könsidentiter är något 

som har i ytterst låg grad funnits med i sjuksköterskeutbildningen eller möjlighet till 

utbildning på arbetsplatsen hur de ska arbeta kring dessa personer (Carabez et. al. 

2015a; Daley & MacDonnell 2014). Flertalet sjuksköterskor påstod att de aldrig under 

hela sin yrkesverksamma tid fått någon utbildning i detta (Carabez et. al. 2015a). Andra 

sjuksköterskor menade att de utbildningar som givits var begränsade till enbart vissa 

delar som rör samtliga HBTQ- personers hälsa, som HIV och AIDS. Bristen av 

utbildning och vårdpersonalens bristfälliga kunskaper ledde till större frånvaro av 

transpersoner som patienter. Om utbildning behövdes inom ämnet fick de utbilda sig 

själv (Beagan et. al. 2013; Daley & MacDonnell 2014). En fokusgrupp av 

sjuksköterskor poängterade utbildningsbehovet hos såväl nyanställda som yrkeserfarna 

sjuksköterskor (Daley & MacDonnell 2014). Deltagarna i båda studierna av Carabez et. 

al. (2015a) och Daley och MacDonnell (2014) ansåg att utbildning var både nödvändigt 

och betydelsefullt. 
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I studien av Carabez et. al. (2015a) uttryckte de allra flesta sjuksköterskor att de inte 

kände sig tillräckligt förberedda att vårda dessa personer utifrån deras befintliga 

kunskaper. Kring utbildningen om transpersoner i skolan och på arbetsplatsen hade 

sjuksköterskorna varierande synpunkter.  En önskan fanns hos flera att 

sjuksköterskeutbildningen skulle ha berört området transpersoner mer. De 

sjuksköterskor som identifierar sig som homosexuella medgav att en större förståelse 

för transpersoner fanns eftersom även de var en utsatt grupp, men det var dock inte 

tillräckligt för att minska osäkerheten i förhållningssättet till transpersoner. Några 

sjuksköterskor generaliserar och menar att den äldre generationens sjuksköterskor har 

svårare att acceptera transbegreppet, de är snabba att döma och har inte heller viljan att 

utbilda sig. Flertalet av de äldre kollegorna hade valt att inte anta den utbildning som 

erbjudits på arbetsplatsen. De sjuksköterskor som gått utbildningen menar att samtliga 

har en skyldighet att behandla alla med respekt. Andra sjuksköterskor ställer sig helt 

emot förslaget till ökad utbildning och undrar vad det egentligen finns att lära ut om 

detta. De ifrågasätter innebörden av jämlik vård, om specifik utbildning krävs för att 

behandla en viss grupp personer kan detta i sig kan resultera i diskriminering. Istället 

menar de att det handlar om den personliga attityden och inställningen till att bibehålla 

ett öppet sinne för att kunna behandla alla lika (Carabez et. al. 2015a). Många 

sjuksköterskor är medvetna om att det är en varierad befolkning som behöver vårdas, att 

de inom sitt yrke kommer att behöva möta många olika sorters människor och därför 

kommer all utbildning de kan få vara av värde (Carabez, Eliason & Martinson 2016; 

Carabez et. al. 2015a). 

 

3.1.2 Klinisk förståelse 

Sjuksköterskorna uppfattade att det var lättare att skaffa sig en förståelse för 

transpersonerna kring den könsbekräftande behandlingen, eftersom både 

hormonbehandling och operationer har sina risker att utföra. Kunskapen är hos många 

sjuksköterskor är inte tillräcklig för vad behandlingarna innebär i och med att alla 

patienter även reagerar individuellt på behandling och kan i vissa fall även få andra 

effekter än vad som var planerat. En svårighet upplevde sjuksköterskorna var om 

patienterna inte upplevde att ett kirurgiskt ingrepp motsvarat förväntningarna då 

könsorganen inte ser helt naturliga ut eller har samma funktioner. Medicinsk förvirring 
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föreligger kring de personer som är icke-binära då det är svårt att kunna behandla två 

kön samtidigt (Carabez, Eliason & Martinson 2016). 

 

3.1.3 Exotifiering
2
 

Många har svårt att hålla isär de olika transbegreppen eller inte förstår vad de innebär i 

praktiken (Beagan et. al. 2013; Carabez, Eliason & Martinson 2016). Flertalet 

sjuksköterskor beskriver homosexualitet som något mer greppbart, men med 

transbegreppet blev de mer förvirrade. Det var svårare att förstå och veta hur det 

anatomiskt fungerade (Beagan et. al. 2013). Ibland framställs transpersoner som 

onormala, nästan exotiska. Detta beskrevs även i en intervju med sjuksköterskor där det  

blev ett problem då det tappade fokus från det personen i själva verket sökte vård för. 

Det framkom att personalens okunskap och nyfikenhet lett till att de alla turats om att gå 

in i patientsalen för att titta på transpersonen och undrat vad som egentligen funnits 

innanför underkläderna (Carabez, Eliason & Martinson 2016). Flera sjuksköterskor 

menar att förekomsten är stor av att personal pratar om dessa personer så snart de tror 

att patienterna inte hör dem (Carabez, Eliason & Martinson 2016; Carabez et. al. 

2015a). Detta är ett tabubelagt ämne som gärna tystas ner, vilket resulterat i att dömande 

attityder skapats (Carabez, Eliason & Martinson 2016). 

 

 

3.2 Heteronormativitet och stereotypa roller 

Flera av sjuksköterskorna som deltagit i en studie enades om att stigmatisering och 

diskriminering av transpersoner är väl känt inom sociala sammanhang, men de är även 

medvetna om att det förekommer inom vården. Heteronormativt språk var även något 

som förekom på deras arbetsplatser (Carabez & Scott 2016). 

 

3.2.1 Könsexkluderande formulär 

Flera sjuksköterskor tog upp problemet med könsexkluderande formulär där 

sjuksköterskan eller patienten tvingas välja kön när de fyller i det och där alternativen 

var man eller kvinna (Beagan et. al. 2013; Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason & 

                                                 
2
 Social process där en person tillskrivs vissa egenskaper av att vara intressant, spännande och exotisk på 

ett positivt sätt. Personen görs till en representant för exempelvis en folkgrupp istället för att ses som en 

individ (Nationalencyklopedin 2017). 
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Scott 2015b; Knight, Shoveller, Carson & Contreras-Whitney 2013). Samma formulär 

används till både cispersoner och övriga som inte följer den heteronormativa bilden 

(Carabez & Scott 2016). Andra sjuksköterskor tog upp att de utökat formulären till man, 

kvinna eller annat samt man, kvinna eller transgender (Beagan et. al. 2013; Carabez et. 

al. 2015b). Majoriteten (95 %) av tillfrågade sjuksköterskor i en studie kände inte till 

begreppet könsinkluderande och hade aldrig tänkt på frågan, några uttryckte att de inte 

tyckte det var relevant för sjuksköterskerollen att tänka bortom tvåkönsnormen (Carabez 

et. al. 2015b). En sjuksköterska beskrev då hon skulle fylla i ett formulär tillsammans 

med en patient i ett datorprogram. Patienten ombads välja kön; man eller kvinna, då 

patienten identifierade sig som ickebinär gick det inte att komma vidare i programmet. 

Sjuksköterskans förslag var att basera valet utifrån patientens genitalier men kunde i 

efterhand känna att det vore fördelaktigt om fler alternativ fanns att tillgå (Knight et. al. 

2013). Flera sjuksköterskor uppgav att de hoppade över frågor gällande sexualitet och 

identitet då de kände att det var generande att ställa till patienten, att det kunde kännas 

för privat eller fanns risk att någon hörde (Carabez et. al. 2015b). 

 

3.2.2 Rädsla för att göra fel 

Sjuksköterskor beskriver situationer där de ropat upp patienter och det kommer en 

person de inte väntat sig, det kan vara i fall då en person inte bytt juridiskt kön men har 

ett könsuttryck som inte överensstämmer med namnet eller personnumret. Det kan 

uppstå en osäkerhet där sjuksköterskan tror att personen hört fel namn och när det sedan 

går upp för sjuksköterskan att det är en transperson uppkommer oron att personen kan 

känna sig kränkt eller att någon annan hört misstaget (Beagan et. al. 2013; Beagan, 

Fredericks & Goldberg 2012; Carabez, Eliason & Martinson 2016). Några 

sjuksköterskor på en kvinnoklinik beskrev hur detta kunde förebyggas genom att innan 

ett besök prata med kollegor och bekräfta att en person med manligt namn och 

personnummer skulle besöka kliniken (Beagan et. al. 2013). I flera studier beskriver 

sjuksköterskor rädsla för att tilltala eller behandla transpersoner fel. De uttrycker att de 

försöker säga och göra rätt men att de själva inte alltid tycker att de lyckas på ett 

tillfredsställande sätt (Beagan et. al. 2013; Beagan, Fredericks & Goldberg 2012; 

Knight et. al. 2013). Denna osäkerhet skulle hos transpersonen kunna tolkas som en 

ovilja att vårda personen eller som att de är dömande, trots att detta inte var 

sjuksköterskans avsikt (Beagan et. al. 2013). Flera sjuksköterskor menar att det kan vara 

svårt att hela tiden vara medveten om sitt yttrande och handlande och känsliga frågor 
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måste formuleras på ett sådant sätt att mottagaren inte tar illa vid sig (Beagan, 

Fredericks & Goldberg 2012; Knight et. al. 2013). Det är hos flera sjuksköterskor 

oönskat att uppfattas som en person som inte är tillåtande och accepterande av andra 

människor. De vill förmedla att de är accepterande människor som inte vill placera 

personer i fack och därmed såra transpersonerna (Beagan, Fredericks & Goldberg 

2012). Flera sjuksköterskor uppger att toaletterna och patientsalarna transpersonerna 

tilldelats är anpassade efter könstillhörighet. Dessa sjuksköterskor menar att de vill 

skydda samtliga patienter oavsett könstillhörighet från att känna sig obekväma och 

valde därför om möjligheten fanns att ge transpersonen en enkelsal (Carabez, Eliason & 

Martinson 2016). 

 

 

3.3 Metodologiska aspekten undersökningsgrupp 

 

3.3.1 Antal deltagare 

Antalet deltagare i artiklarna varierade mellan 5 - 268 sjuksköterskor (Beagan et. al. 

2013; Beagan, Fredericks & Goldberg 2012; Carabez, Eliason & Martinson 2016; 

Carabez et. al. 2015a; Carabez et. al. 2015b; Carabez & Scott 2016; Daley & 

MacDonnell 2014; Knight et. al. 2013; Riggs & Bartholomaeus 2016). Det var 96 

deltagare i den kvantitativa artikeln (Riggs & Bartholomaeus 2016) och 304 deltagare i 

de åtta kvalitativa artiklarna (Beagan et. al. 2013; Beagan, Fredericks & Goldberg 2012; 

Carabez, Eliason & Martinson 2016; Carabez et. al. 2015a; Carabez et. al. 2015b; 

Carabez & Scott 2016; Daley & MacDonnell 2014; Knight et. al. 2013). Högsta antalet 

deltagare var i fyra kvalitativa artiklar som hade 268 deltagare i respektive artikel. 

Dessa fyra artiklar använde samma undersökningsgrupp (Carabez, Eliason & Martinson 

2016; Carabez et. al. 2015a; Carabez et. al. 2015b; Carabez & Scott 2016), lägsta antalet 

deltagare var fem sjuksköterskor (Daley & MacDonnell 2014). 

 

3.3.2 Kön hos deltagarna 

I fem artiklar framgår det ej vilket kön deltagarna har (Carabez, Eliason & Martinson 

2016; Carabez et. al. 2015a; Carabez et. al. 2015b; Carabez & Scott 2016; Daley & 

MacDonnell 2014). I två artiklar var det 11 kvinnor och 1 man (Beagan et. al. 2013; 

Beagan, Fredericks & Goldberg 2012). I en artikel var det 69 kvinnor och 27 män 
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(Riggs & Bartholomaeus 2016). I en artikel var 16 kvinnor och 3 män (Knight et. al. 

2013). I de artiklar det framgår vilket kön deltagaren hade är det totalt 107 kvinnor och 

32 män (Beagan et. al. 2013; Beagan, Fredericks & Goldberg 2012; Knight et. al. 2013; 

Riggs & Bartholomaeus 2016). 

 

3.3.3 Deltagarnas geografiska utbredning 

I fyra artiklar kom deltagarna från Kanada (Beagan et. al. 2013; Beagan, Fredericks & 

Goldberg 2012; Daley & MacDonnell 2014; Knight et. al. 2013). I fyra artiklar kom 

deltagarna från USA (Carabez, Eliason & Martinson 2016; Carabez et. al. 2015a; 

Carabez et. al. 2015b; Carabez & Scott 2016). I en artikel kom deltagarna från 

Australien (Riggs & Bartholomaeus 2016). 

 

3.3.4 Yrkeserfarenhet hos deltagarna 

I två artiklar framgår ej yrkeserfarenheten hos deltagarna (Knight et. al. 2013; Riggs & 

Bartholomaeus 2016). I fyra artiklar hade 46 % av deltagarna mer än 10 års 

yrkeserfarenhet och 54 % hade mindre än 10 års yrkeserfarenhet (Carabez, Eliason & 

Martinson 2016; Carabez et. al. 2015a; Carabez et. al. 2015b; Carabez & Scott 2016). I 

två artiklar hade deltagarna 10-20 års yrkeserfarenhet (Beagan, Fredericks & Goldberg 

2012; Daley & MacDonnell 2014). I en artikel har deltagarna mellan 10-30 års 

yrkeserfarenhet (Beagan et. al. 2013). 

 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Utifrån att föreliggande studies syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

möta transpersoner framkom att många sjuksköterskor upplevde sig ha svårigheter att 

möta transpersoner som patienter. Sjuksköterskorna kände osäkerhet i hur de bör tilltala 

personen eller hur de ska behandla denne eftersom så mycket är baserat på ett 

heteronormativt synsätt. Dilemmat blir då om transpersonen ska ses efter det biologiska 

könet eller enligt det upplevda könet. Utbildningen uppger de allra flesta sjuksköterskor 

vara otillräcklig för att de ska känna sig bekväma att vårda transpersoner. Många känner 
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framförallt rädsla att diskriminera trots att intentionerna är att kunna möta dessa 

personer med respekt och värdighet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Kunskap hos sjuksköterskan 

Okunskapen hos sjuksköterskorna har visat sig vara stor kring vad det innebär så väl 

begreppsmässigt, som fysiskt och anatomiskt att vara transperson, samt vilka 

hälsoproblem som drabbar just dem (Beagan et. al. 2013; Carabez, Eliason & Martinson 

2016; Riggs & Bartholomaeus 2016). I flertalet av studierna kunde sjuksköterskorna 

enas om att utbildningen var otillräcklig och att deras låga kunskaper orsakade dem stor 

osäkerhet i mötet med transpersonerna (Beagan et. al. 2013; Carabez, Eliason & 

Martinson 2016; Carabez et. al. 2015a; Daley & MacDonnell 2014). Även i andra 

studier där sjuksköterske- och läkarstudenter, primärvårdgivare och läkare deltagit 

beskrivs kunskaperna som otillräckliga och de känner sig oförberedda att möta 

transpersonerna (Poteat, German & Kerrigan 2013; Burch 2008). De som fått utbildning 

om köns- och sexulla minoritetsgrupper eller de som generellt var högt kliniskt bildade 

hade större acceptans och öppenhet gentemot transpersoner (Carabez, Eliason & 

Martinson 2016; Riggs & Bartholomaeus 2016), men även hos de av vårdpersonalen 

som själva identifierade sig som HBTQ, vilket beskrevs både i artikeln av Carabez et. 

al. (2015a), men även i artikeln av Lapiniski, Sexton och Baker (2014). Ju högre 

kunskaper desto mer positiva attityder hade vårdpersonalen (Carabez et. al. 2015a; 

Daley & MacDonnell 2014; Riggs & Bartholomaeus 2016). Detta bekräftas även i två 

andra studier där studenter och läkare utgjorde undersökningsgruppen (Hancock & 

Haskin 2015; Burch 2008).  

 

Inom sjuksköterskeutbildningen fanns också brister, där ämnet delvis eller inte alls 

berörts och sjuksköterskorna beskriver detta som något nödvändigt (Carabez et. al. 

2015a; Daley & MacDonnell 2014). Författarna till föreliggande studie instämmer i att 

utbildningen är alltför bristfällig, speciellt då allt fler tycks våga ta steget att vara öppen 

i än tidigare åldrar med sexuella läggningar och könstillhörigheter. Det som skiljer sig 

mest åt i de studier som presenterats i föreliggande studie är de sjuksköterskor som vill 

ha mer utbildning och de som är helt emot. De sjuksköterskor som satt sig emot 
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utbildningen har dock även de ett humant synsätt utifrån att samtliga patienter bör 

behandlas likvärdigt och att alla sjuksköterskor borde ha generellt goda attityder mot 

alla människor. De menar att ökad utbildning snarare skulle leda till diskriminering och 

utpekning av en specifik grupp (Carabez et. al. 2015a). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie vill trycka på evidensbaserad kunskap och viljan att lära sig själv, där 

sjuksköterskan har en skyldighet att både själv utbilda sig och söka information men att 

det även är skolans och arbetsplatsens ansvar. I Swansons teori beskriver hon hur 

sjuksköterskan tillsammans med personen hon möter ska ta sig igenom olika processer i 

personens liv. Detta beskrivs i artikeln av Beagan et. al. (2013) där sjuksköterskor 

beskriver hur de tillsammans med personen de möter söker information och konkret 

frågar personen hur de kan hjälpa till och att de är redo att göra det personen önskar för 

att minska personens lidande. Författarna tycker även att utbildning är viktigt för att 

minska risken för integritetskränkningar, diskriminering och sekretessbrott, precis som i 

artiklarna av Carabez, Eliason & Martinson (2016) och Carabez et. al. (2015a). 

Swansons teori bygger på empirisk kunskap och erfarenheter (Wojnar 2014), vilket 

tydligt framkommit att det saknas hos sjuksköterskorna i de inkluderade artiklarna. 

Därför krävs mer utbildning hos sjuksköterskorna för att kunna vårda enligt Swansons 

teori. 

 

4.2.2 Heteronormativitet och stereotypa roller 

De formulär och dokument som finns att tillgå inom vården vid diverse undersökningar 

är för det mesta begränsade till två kön, kvinna och man, vilket försvårar mötet 

ytterligare för så väl sjuksköterskorna som transpersonerna (Beagan et. al. 2013; 

Carabez, Eliason & Martinson 2016; Knight et. al. 2013). Många sjuksköterskor vill 

gärna se sig själva som accepterande och öppensinnade (Beagan, Fredericks & 

Goldberg 2012). För att undvika att göra onödiga sårande misstag gentemot 

transpersonen vill författarna till föreliggande studie förtydliga vikten av att våga fråga 

patienten. Av förklarliga skäl kan det vara svårt att ställa rätt frågor och inte kränka, 

men hellre förklara sina intentioner och dokumentera korrekt könsuppfattning enligt 

transpersonen, än att det gång på gång blir fel (Beagan et. al. 2013; Beagan, Fredericks 

& Goldberg 2012; Carabez, Eliason & Martinson 2016; Knight et. al. 2013). Det 

framgår i flera artiklar hur sjuksköterskorna vill hjälpa och undvika att kränka personen 

de har framför sig. Detta tyder på att de likt Swanson teori vill behålla personens 

värdighet (Beagan et. al. 2013; Beagan, Fredericks & Goldberg 2012; Carabez, Eliason 
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& Martinson 2016). Beagan, Fredericks & Goldberg (2012) och Knight et. al. (2013) 

beskriver i sina studier sjuksköterskornas rädslor att uttrycka något som kan tolkas som 

att de är fientliga mot transpersoner. Samma förekomst av rädslor finns även hos 

primärvårdgivarna i Poteat, German och Kerrigans studie (2013), där de uttrycker en 

vilja att be om ursäkt för deras okunskap och att det inte är deras mening att behandla på 

ett kränkande sätt. 

  

4.3 Metodologisk aspekt 

I artiklarna med Carabez som huvudförfattare är det ett högt antal deltagare (n=268) för 

att vara kvalitativa studier (Polit & Beck 2012). Dock användes i samtliga artiklar 

samma undersökningsgrupp, vilket kan ses som en begränsning för föreliggande 

litteraturstudie (Carabez, Eliason & Martinson 2016; Carabez et. al. 2015a; Carabez et. 

al. 2015b; Carabez & Scott 2016). Detta gäller även artiklarna med Beagan som 

huvudförfattare, där samma undersökningsgrupp om tolv sjuksköterskor använts 

(Beagan et. al. 2013; Beagan, Fredericks & Goldberg 2012). I den kvantitativa artikeln 

av Riggs och Bartholomaeus (2016) var det färre deltagare (n=96) än i ovan nämnda 

Carabez samtliga studier. Det finns inga precisa siffror på hur många deltagare det ska 

vara i kvalitativa respektive kvantitativa studier men för att en kvantitativ studie ska 

vara representativ och generaliserbar är det en styrka ju fler deltagare studien har (Polit 

& Beck 2012). Deltagarnas könsfördelning är 77 % kvinnor och 23 % män vilket kan 

jämföras med U.S. Census Bureau (2013) som beskriver att 2011 var det 9,6 % män 

som arbetade som sjuksköterskor. Det är således en hög procent män som deltar i de 

inkluderade artiklarna. Samtliga deltagare i de inkluderade artiklarna arbetade i 

engelskspråkiga länder; USA, Kanada och Australien (Beagan et. al. 2013; Beagan, 

Fredericks & Goldberg 2012; Carabez, Eliason & Martinson 2016; Carabez et. al. 

2015a; Carabez et. al. 2015b; Carabez & Scott 2016; Daley & MacDonnell 2014; 

Knight et. al. 2013; Riggs & Bartholomaeus 2016). Det kan ses som en svaghet för 

föreliggande studie att deltagarna är bosatta på en begränsad del av världen med 

liknande kulturell bakgrund och socioekonomisk standard samt att det därför saknas 

studier från övriga världsdelar (Polit & Beck 2012). I tre av artiklar hade 

sjuksköterskorna minst 10 års erfarenhet (Beagan, Fredericks & Goldberg 2012; Beagan 

et. al. 2013; Daley & MacDonnell 2014), detta tyder på hög erfarenhet hos 

sjuksköterskorna som deltog i dessa studier. I fyra artiklar hade även 46 % av 

sjuksköterskorna mer än 10 års yrkeserfarenhet (Carabez, Eliason & Martinson 2016; 
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Carabez et. al. 2015a; Carabez et. al. 2015b; Carabez & Scott 2016). Att 

yrkeserfarenheten varierar kan vara av intresse då det kan vara intressant att få med 

samtligas syn på transpersoner. Det har inte framkommit i artiklarna om någon skillnad 

fanns beroende på yrkeserfarenhet hos sjuksköterskorna, osäkerhet och brist på kunskap 

var genomgående hos samtliga sjuksköterskor. 

 

4.4 Metoddiskussion 

En beskrivande design valdes till studien utifrån dess syfte att belysa erfarenheter (Polit 

& Beck 2012). Två databaser valdes istället för en för att få ett större utbud av artiklar 

att välja mellan till resultatet då ämnet som valdes är relativt nytt och därför inte så 

mycket forskat på. För att öka utbudet av artiklar kunde ytterligare databaser valts och 

tillåta äldre artiklar publicerade mer än tio år tillbaka. Nackdelen med att välja äldre 

artiklar hade däremot varit att evidensen minskat, speciellt när detta är ett relativt nytt 

forskningsämne. Både kvalitativa och en kvantitativ artikel användes till studien. Enligt 

Polit & Beck (2012) ger kvalitativa studier en djupare inblick i personers upplevelser 

och erfarenheter, jämfört med kvantitativa, vilket hade varit att föredra utifrån 

föreliggande syfte. Kvantitativa studier å andra sidan skulle kunna användas för att 

jämföra skillnader i exempelvis erfarenheter över tid eller mäta sjuksköterskornas 

osäkerhet med exempelvis någon form av skattningsskala.  För säkrare tolkning av 

artikeltexterna kunde förslagsvis en tredje utomstående person ha fått läsa igenom och 

ge sina synpunkter innan resultatet bearbetades. En svaghet i föreliggande studie är få 

antal artiklar till resultatet. Ju fler artiklar som används desto mer trovärdigt kan 

resultatet anses när flertalet källor uppger samma sak (Polit & Beck 2012). Endast 

engelska valdes som skrivet språk i de valda artiklarna, vilket även skulle kunna ses 

som en svaghet då engelska inte är modersmålet för författarna till föreliggande studie. 

Detta skulle kunna resultera i att artikeltexterna tolkats på ett felaktigt sätt. I och med 

begränsningen till engelska uteslöts därmed också artiklar på andra språk som kunde ha 

varit relevanta (Polit & Beck 2012). Den främsta styrkan i metoden för att få fram 

resultat var att författarna läste artiklarna enskilt för att inte påverka varandras 

tolkningar av texterna och därefter prata tillsammans och enas om teman och dess 

innehåll, utifrån forskaretik enligt Polit & Beck (2012). 
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4.5 Klinisk implikation och förslag till fortsatt forskning 

Denna studie syftar till att öka kunskapen hos sjuksköterskan kring vad det innebär att 

vårda transpersoner. Att ha goda kunskaper är av nytta för sjuksköterskan för att kunna 

uppnå personcentrerad vård. Målet är även att se betydelsen av nyfikenhet till att våga 

möta personer som avviker från normen, att vårda utifrån att alla är individer med 

individuella behov oavsett kön och sexualitet. Utifrån de resultat som framkommit ur 

artiklarna skulle exempelvis interventionsstudier av utbildningstillfällen av 

sjuksköterskor vara av intresse för att tydliggöra förändringar i upplevelsen att möta 

transpersoner. Detta både från hur sjuksköterskorna upplever sin förmåga till 

bemötande, men även huruvida transpersonernas vårdupplevelse förändras. Ett annat 

forskningsfokus skulle kunna vara att undersöka hur sjuksköterskans personliga 

inställning påverkar vårdandet, eventuellt också om arbetsplats de arbetar vid kan 

påverka erfarenheterna i mötet med transpersoner. 

 

4.6 Slutsats 

Otillräcklig kunskap och rädsla för att göra fel påverkar sjuksköterskan i vårdandet av 

transpersoner. Bristande erfarenheter, det vill säga bristande möjligheter att vårda 

transpersoner, leder till osäkerhet hos sjuksköterskan. Mer forskning behövs för att öka 

förståelsen hos samtlig vårdpersonal och ge bättre förutsättningar till jämlik vård av 

transpersoner, men också bättre stöd till de som genomgår könsbekräftande behandling. 
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Bilaga 1. Tabell 2. Sammanställning av författare, titel, land där studien genomfördes, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod. 

 

Författare 
(Publ.år och 

studieland) 

Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersöknings 

grupp/ Urval 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

B. L. Beagan, A. 

Chiasson, C. A. 

Fiske, S. D. Forseth, 

A. C. Hosein, M. R. 

Myers & J. E. Stang. 

2013, Kanada. 

Working with transgender 

clients: Learning from 

physicians and nurses to 

improve occupational 

therapy practice. 

Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Kvalitativ ansats  

Ändamålsenligt urval. 

12 sjuksköterskor, 11 

kvinnor, 1 man. 

Varierande arbetsplats 

och yrkeserfarenhet 10-

30 år. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Innehållsanalys. AtlasTi. 

B. L. Beagan, E. 

Fredericks & L. 

Goldberg, 2012, 

Kanada. 

Nurses' work with LGBTQ 

patients: "they're just like 

everybody else, so what's the 

difference"? 

Beskrivande design. 

Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval. 

12 sjuksköterskor, 

11 kvinnor, 1 man. 

Varierande 

arbetsplatser och 

yrkeserfarenhet 10-20 

år.  

Semistrukturerade 

djupintervjuer. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Innehållsanalys. AtlasTi. 

R. Carabez, M. J. 

Eliasson & M. 

Martinsson, 2016, 

USA. 

Nurses´ Knowledge About 

Transgender Patient Care: A 

Qualitative Study. 

Beskrivande design. 

Kvalitativ ansats. 

Ändamålsenligt urval. 

268 sjuksköterskor, kön 

framgår ej. 77 % av 

dessa arbetade på 

sjukhus och 12 % inom 

kommunal sjukvård. 

46 % av 

sjuksköterskorna hade 

yrkeserfarenhet på 10 

år eller mer.  

Strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Transkriberingarna 

analyserades utifrån grounded 

theories. 

R. Carabez, M. 

Pellegrini, A. 

`Never in all my years…`: 

Nurses´ education about 

Behovsbedömning. 

Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval. 

268 sjuksköterskor, kön 

Högstruktuerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och 

Innehållsanalys. 
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Mankovitz, M. 

Eliasson, M. Ciano 

& M. Scott, 2015, 

USA. 

LGBT health framgår ej. 77 % av 

dessa arbetade på 

sjukhus och 12 % inom 

kommunal sjukvård. 46 

% av sjuksköterskorna 

hade yrkeserfarenhet på 

10 år eller mer. 

transkriberades. 

R. Carabez, M. 

Pellegrini, A. 

Mankovitz, M. 

Eliasson & M. Scott, 

2015, USA. 

Does your organization use 

gender incusive forms? 

Nurses´confusion about 

trans* terminology 

Undersökande design. 

Kvalitativ ansats 

Ändamålsenligt urval. 

268 sjuksköterskor, kön 

framgår ej. 77 % 

arbetade på sjukhus, 

resterande inom 

kommunal sjukvård 

eller administrativt. 

Yrkeserfarenhet mellan 

0 till mer än 20 år. 

Strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Innehållsanalys. 

R. Carabez & M. 

Scott. 2016, USA. 

 

 

Nurses don´t deal with these 

issues´: nurses´ role in 

advance care planning for 

lesbian, gay, bisexual and 

transgender patients 

Kvalitativ ansats Ändamålsenligt urval. 

268 sjuksköterskor, kön 

framgår ej. 77 % 

arbetar på sjukhus. 46 

% hade  >10 års 

yrkeserfarenhet. 

Semi-strukturerad intervju med 

16 frågor. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades, där 

sjuksköterskestudenterna fått 

direktiv att transkribera både 

verbal och ickeverbal 

kommunikation. 

Induktiv innehållsanalys. 

A. Daley & J. A. 

MacDonnell, 

2014, Kanada. 

´That would have been 

beneficial´: LGBTQ 

education for home- care 

service providers 

Kvalitativ design.  Ändamålsenligt urval. 

15 vårdgivare, varav 5 

sjuksköterskor. Kön 

framgår ej. Samtliga 

arbetar inom 

hemsjukvård. 

Yrkeserfarenhet 10-20 

år. 

En demografisk enkät och 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Innehållsanalys. Nvivo.  

R. E. Knight, J. A. Examining Undersökande design. Ändamålsenligt urval. Semistrukturerad djupintervju. Induktiv innehållsanalys. 
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Shoveller, A. M. 

Carson & J. G. 

Contreras- Whitney. 

2013, Kanada. 

clinicians´experiences 

providing sexual health 

services for LGBTQ youth: 

considering social and 

structural determinants of 

health in clinical practice 

Kvalitativ ansats 19 sjuksköterskor, 16 

kvinnor, 3 män. 

Samtliga arbetar med 

sexualrådgivning. 

Yrkeserfarenhet 

framgår ej. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Nvivo 10 

D. Riggs & C. 

Bhartolomaeus. 

2016, Australien. 

Australian mental health 

nurses and transgender 

clients: Attitudes and 

knowledge 

Kvantitativ ansats Ändamålsenligt urval. 

96 sjuksköterskor, 69 

kvinnor, 27 män.  

42,7 % arbetar inom 

medicin, 36,5 % arbetar 

kommunalt med mental 

hälsa, resterande 

arbetar privat, inom 

familjehälsa, utbildning 

och kriminalvård. 

Yrkeserfarenhet 

framgår ej. 

Två enkäter användes där 

författarna modifierade några 

frågor för att de skulle bli mer 

tydliga. Attitudes Towards 

Transgender Individuals Scale 

(ATTIS) och Counselor Attitude 

Toward Transgender Scale 

(CATTS) 

Från SurveyMonkey till SPSS 

21.0 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Sammanställning av artiklarnas författare, syfte samt resultat. 
 

Författare Syfte Resultat 

B. L. Beagan, A. Chiasson, C. A. 

Fiske, S. D. Forseth, A. C. Hosein, 

M. R. Myers & J. E. Stang. 

Genom intervjuer beskriva sjuksköterskor och 

läkares erfarenheter av transpersoner i sjukvården, 

genom detta utöka förståelsen och ge förslag till 

hur denna grupp ska behandlas. 

Majoriteten av deltagarna uppgav att de saknade kunskap för att ge transpersoner 

kvalitativ vård. De uppgav att det var svårare med transpersoner än homo- och 

bisexuella. Flera sjuksköterskor uttryckte svårigheter med pronomen, de beskrev hur de 

försökte vara medvetna om vilket pronomen de använde (han/hon/hen) men att det inte 

alltid blev rätt. Flera sjuksköterskor pratade om sin egen okunskap i ämnet. Andra 

situationer som beskrevs var hur sjuksköterskan gick till receptionen innan patienten 
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kom till besöket och förklarade att det stämde att en man faktiskt skulle besöka 

sjuksköterskan på kvinnokliniken. 

B. L. Beagan, E. Fredericks & L. 

Goldberg. 

Att undersöka sjuksköterskors inställning av att 

vårda patienter som identifierar sig som homo-, 

bi- trans- eller queer. 

I intervjuerna beskrev sjuksköterskorna att det fanns olika metoder för att bemöta 

personer med olika sexuella läggningar och könstillhörigheter. En av de vanligaste 

metoderna var att förneka att skillnaden dem emellan inte spelade någon roll, att bortse 

från skillnaden mellan sjuksköterskan och patientens identifiering av kön och/ eller 

läggning. Det gemensamma målet var att kunna behandla varje patient som en enskild 

individ och respektera dem för det, men även att undvika diskriminering och stereotypt 

tänkande för att minska risken för barriärer parterna emellan. 

R. Carabez, M. J. Eliasson & M. 

Martinsson. 

Att undersöka sjuksköterskors kunskaper och 

erfarenheter av transpersoners behov och hälsa. 

Ju mindre kunskaper sjuksköterskan har om transpersoner, desto mer obekvämt och 

förvirrande var det att möta dessa personer som patienter. Denna okunskap har i en del 

fall lett till objektifiering av patienterna, bemötande med dömande attityd, samt 

minskat stöd. Förvirring finns kring hur patienten bör tilltalas, vanligast förekommande 

då patienten ännu inte genomfört könsbekräftande operation. 

R. Carabez, M. Pellegrini, A. 

Mankovitz, M. Eliasson, M. Ciano 

& M. Scott. 

Att undersöka status på utbildning och kunskaper 

hos sjuksköterskan, samt i hur hög grad de känner 

sig bekväma gällande vårdbehovet hos HBT- 

personer. 

På ytterst få av arbetsplatserna erbjöds eller genomfördes utbildningar kring HBT- 

hälsa och omvårdnad. En sjuksköterska menar att de ofta pratar om patientcentrerad 

vård på arbetsplatsen, men inget specifikt kring HBT. Var det inget ämne som tagits 

upp i yrkesutbildningen, så var det upp till var och en att lära sig själv. Även en manlig 

sjuksköterska som själv identifierar sig som homosexuell hade önskat att få mer 

kunskap kring vårdandet av lesbiska och transpersoner. Många av sjuksköterskorna 

uppgav en stor osäkerhet i att bemöta HBT- personer då de saknar tillräcklig kunskap. 

R. Carabez, M. Pellegrini, A. 

Mankovitz, M. Eliasson & M. 

Scott. 

Att beskriva sjuksköterskors förvirring kring 

trans-terminologi samt att ge läsaren en lektion i 

trans-terminologi. 

Fyra teman skapades utifrån svaren i intervjuerna. Det första handlar om att inte förstå 

terminologin och att inte heller veta om arbetsplatsen använder sig av detta eller inte. 

Det andra temat utgjordes av osäkerhet/ förvirring av hur terminologin skulle 

användas. Tredje temat stod för icke- verbala handlingar, såsom att sucka eller himla 

med ögonen och det fjärde för relevansen för dessa könsinkluderande 

blanketter/formulär. 

R. Carabez & M. Scott. 

 

Att undersöka sjuksköterskors kunskap och 

förståelse av avancerade medicinska direktiv, 

medicinsk fullmakt och rättsakter för HBT- 

patienter. 

Kunskapen saknades om vad dessa dokument behövdes för. Dokumenten var inte 

anpassade för annat än ur det heterosexuella synsättet och därför blev en del frågor 

obekväma att ställa patienterna med annan sexuell läggning eller könsuppfattning. 

Svårigheter förekom i det praktiska vårdandet av patienten att fatta beslut och planera 
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vården. Det dyker upp samma problem gällande medicinska fullmakter oavsett om det 

är en heterosexuell person eller HBT-person. Sjuksköterskorna använde ett 

heterosexistiskt språk, där HBT-personer var onormala och heterosexuella var den 

“vanliga” befolkningen. 

A. Daley & J. A. MacDonnell. Att undersöka utbildningsbehovet om HBTQ hos 

vårdpersonal som arbetar inom hemsjukvården. 

På arbetsplatserna fanns inga eller ytterst få utbildningstillfällen gällande HBT- frågor. 

Fokusgruppen av sjuksköterskor poängterar behovet av utbildning för likväl 

nyanställda sjuksköterskor som de med lång yrkeserfarenhet. 

R. E. Knight, J. A. Shoveller, A. 

M. Carson & J. G. Contreras- 

Whitney. 

Att undersöka uppfattningar och erfarenheter hos 

vårdgivare som erbjuder sexualrådgivning för 

HBTQ-ungdomar. 

Flera i studien beskriver frustration över att inte vara tillräckligt utrustade för att vårda 

HBTQ-ungdomar på ett effektivt och kompetent sätt. I artikeln beskriver 

sjuksköterskor hur det kan vara känsligt att vårda transpersoner då dessa tidigare kan 

ha behandlats dåligt eller är rädda för att bli avvisade, de beskrev att de inte var så bra 

som de önskade att hantera dessa situationer. I artikeln beskriver flera sjuksköterskor 

problem när de ska fylla i skattningsskalor och formulär.  

D. Riggs & C. Bhartolomaeus. Att undersöka erfarenheten, kunskapen och 

attityden hos ett urval av australiensiska 

sjuksköterskor som arbetar med psykisk hälsa 

avseende deras arbete med transpersoner. 

De sjuksköterskor med mer erfarenhet och utbildning hade en bättre inställning till 

transpersoner. Sjuksköterskor med religiös tro hade en sämre inställning till 

transpersoner.  

 


