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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Transperson är ett begrepp som innefattar ett flertal olika könsidentiteter, många transpersoner 

lider av könsdysfori. En person med könsdysfori har ofta en önskan om att korrigera sin kropp, 

men för att kunna göra det krävs en könsidentitetsutredning, vilket är en lång och påfrestande 

process. Denna väntan på behandling för att få känna sig hemma i sin egen kropp, att bryta mot 

normen, att inte längre ha möjligheten till biologiska barn och att ständigt behöva ställas inför 

situationer då det är nödvändigt att ”komma ut” kan påverka hälsan, såväl psykiskt som fysiskt.  

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva transpersoners upplevelse av hälsa. 

 

Metod  

 

En litteraturöversikt har genomförts. Totalt inkluderades 16 artiklar publicerade mellan år 2012 

och 2019 med både kvantitativ och kvalitativ metod. 

  

Resultat 

 

Fyra kategorier identifierades; Livskvalitet, Det allmänna hälsotillståndet, Suicid och suicidala 

handlingar samt Kontakt med vården. Både livskvaliteten och det allmänna hälsotillståndet är 

sämre hos transpersoner jämfört med övriga befolkningen. Transpersoner har även en högre 

suicidfrekvensen och utsätts ofta för både diskriminering och våld. Det sociala nätverket är 

bristande vilket har en negativ effekt på den upplevda hälsan. Kontakten med vården skjuts ofta 

upp på grund av bristande bemötande och okunskap bland vårdpersonalen.  

 

Slutsats 

 

Transpersoner är en utsatt grupp nationellt såväl som internationellt och hälsan är sämre än 

övriga befolkningens. Kunskapen om trans är generellt låg bland vårdpersonal. Ett sätt att 

säkerställa kompetens och förbättrat bemötande vore att utbildning om trans och HBTQ 

inkluderas i läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Det finns även ett behov av att 

könsidentitetsutredningens utformning ses över.  

 

 

Nyckelord: Transperson, Hälsa, Könsdysfori, Livskvalitet 

 

  



   

ABSTRACT 

 

Background  

 

Trans person is a term that encompasses multiple gender identities, many transgender people 

suffer from gender dysphoria. They often have a desire to undergo gender reassignment surgery, 

but in order to do so, a gender identity investigation is required, which is a long and stressful 

process. The wait for treatment to feel at home in one's own body, being deprived of the 

possibility of biological children, breaking the norm and constantly having to face situations 

when it is necessary to "come out" could affect health, both mentally and physically. 

 

Aim  

 

The aim was to describe trans people´s experiences of health.  

 

Method  

 

A literature review has been conducted with a total of 16 included articles, using quantitative as 

well as qualitative method, published between the years 2012 and 2019. 

 

Results 

 

Four categories were identified; Quality of life, General health, Suicide and suicidal acts and 

Contact with health care. The quality of life and experienced health among transgender people is 

poorer than in the rest of the population. Suicide rates are higher and transgender people are often 

subjected to both discrimination and violence. Their social network is lacking which has a 

negative effect on the perceived health. Contact with health care is often postponed due to bad 

encounters and ignorance from the health care professionals.  

 

Conclusion 

 

Transgender people are a vulnerable group nationally as well as internationally, and the 

experienced health in this group is poorer than in the rest of the population. The knowledge about 

trans is low among healthcare professionals. One way to ensure competence of healthcare staff is 

to include education on trans and LGBTQ in the physician- and nurse educational programs. 

There is also a need for the gender identity investigation to be reviewed. 

 

 

Keywords: Transgender, Health, Gender dysphoria, Quality of Life  
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INLEDNING 

 

Många transpersoner lever med könsdysfori och är således i behov av kontakt med hälso- och 

sjukvården. Sverige är det första landet i världen att erbjuda möjligheten till könskorrigerande 

behandling och nytt juridiskt personnummer. Den långa väntan på behandlingen har i sig en 

påverkan på hälsan då de påfrestningar den medför lätt kan övergå till både psykisk och fysisk 

ohälsa. Det allmänna hälsotillståndet och livskvaliteten hos transpersoner är sämre än hos övriga 

befolkningen. De blir oftare utsatta för diskriminering och våld, och är mer benägna till suicidala 

handlingar, vilket även återspeglas i en högre prevalens av suicid. För att genomföra föreliggande 

arbete och besvara syftet valdes designen litteraturöversikt, då denna metod ger en bred överblick 

av den forskning som finns om ämnet. Kunskapsbristen som råder, är inte bara överlag eller hos 

hälso- och sjukvårdspersonal utan även inom själva HBTQ-gruppen. Valet av ämne kom sig av 

gemensam förförståelse och personlig upptäckt av att det finns brist på kunskap om trans inom 

HBTQ-communityt. T:et är en bokstav som bara finns där utan en kunskap om vad de olika 

transidentiteterna innebär, vilket gör att transpersonerna i många fall således även är uteslutna 

från sin egen minoritetsgrupp. 

 

BAKGRUND 

 

Transperson 

 

Definition av kön 

Det finns idag fyra kategorier av kön: biologiskt, juridiskt, socialt och psykologiskt/mentalt. Det 

biologiska könet bestäms utifrån våra könskromosomer och könsorgan. Män föds med penis och 

kromosomuppsättningen XY. Kvinnor föds med vagina och kromosomuppsättningen XX. Det 

finns även ett fåtal barn som föds som intersexuella, vars könsorgan gör det svårt att avgöra vilket 

biologiskt kön barnet tillhör. I Sverige finns idag bara två juridiskt erkända kön; man och kvinna, 

därför kan barnet komma att behöva undergå kirurgi för att kunna klassificeras som antingen 

pojke eller flicka. Det juridiska könet bestäms av våra yttre könsorgan och således av vårt 

biologiska kön. Det sociala könet uttrycker sig i våra attribut, våra kläder samt hur vi rör och för 

oss offentligt. Det psykologiska eller mentala könet är vår könsidentitet, det vill säga det kön vi 

själva upplever att vi tillhör (Lombardi, 2001).  

 

Definition av begreppet trans 

Ordet ”trans” kommer ursprungligen från latin och betyder ”över”, eller “på andra sidan”, och 

handlar i detta fall om ett överskridande av könskategorierna. Motsatsen till transperson är cis-

person, även det kommer från latin, och betyder “på samma sida”. Cis används för att beskriva en 

person som identifierar sig med det kön den blivit tilldelad vid födseln. Det vill säga, hos en cis-

person överensstämmer könsidentiteten med det juridiska könet till skillnad från hos en 

transperson (RFSL, 2019; Transformering, 2019c).  

 

Från början användes begreppet transperson för att särskilja de personer som sökt medicinsk 

behandling för att korrigera sitt kön, men begreppet kom senare att innefatta en mängd 

identiteter, bland annat transvestism och transsexualism. Termen transvestit användes under 

tidigt 1900-tal som epitet på, framförallt män, som tycker om att klä sig i kvinnokläder, inte 

sällan av erotiska skäl. Termen transsexualism däremot myntades senare och används för att 

beskriva personer med könsidentitetsproblematik, vars uppfattning angående deras kön handlar 

om mer än att bara klä sig i specifika klädesplagg. Transsexuella har även en stark önskan om att 

identifieras som det motsatta könet (Lombardi, 2001). 
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Idag är transsexualism en medicinsk diagnos enligt diagnosmanualen International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision (ICD-10) och syftar på 

personer som allt som oftast har en önskan om att förändra sin kropp för att matcha 

könsidentiteten. I diagnosmanualen The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

Fifth Edition (DSM-V) kallas transsexualism istället för könsdysfori. Könsdysfori innebär en 

intensiv och långvarig känsla av att vara tilldelad fel kön, vilket medför psykiskt lidande och en 

nedsatt förmåga att klara av det dagliga livet (Åhs et al., 2018). Se Bilaga A för fullständiga 

diagnoskriterier.  

 

Termer som används för att beskriva transsexuella män respektive kvinnor är FtM - “Female to 

Male” eller MtF - “Male to Female”, samt transman eller transkvinna (Transformering, 2019c). 

Viktigt att notera är att transsexualism inte har någonting med sexualitet att göra, utan handlar 

uteslutande om en persons könsidentitet (Transformering, 2019f). Andra viktiga begrepp att 

känna till är; transfobi, vilket handlar om en uppfattning eller åsikter med starkt negativ syn på 

transpersoner, internaliserad transfobi, som innebär att en transperson projicerar omgivningens 

negativa attityder på sig själv, samt HBTQ, som är ett samlingsbegrepp och förkortning för 

homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

   

I begreppet transperson inkluderas även personer som inte identifierar sig som varken kvinna 

eller man, utan identifierar sig som bägge/mellan eller utanför de biologiska/juridiska 

könskategorierna. Dessa benämns som ickebinär, intergender eller bigender. Transperson 

innefattar således en mängd olika könsidentiteter (Lombardi, 2001; Kuper, Nussbaum & 

Mustanski, 2012). Gemensamt för alla begreppen som innefattas i transperson är att 

könsidentiteten inte överensstämmer med det juridiska kön som tilldelats vid födseln, med 

undantag för transvestiter (Transformering, 2019f; Bauer, Travers, Scanlon & Coleman, 2012).  

 

Könsdysfori 

 

Etiologi 

Det är idag oklart varför vissa individer föds som transpersoner, men det finns forskning som 

indikerar att det kan ha med biologiska förändringar i hjärnan att göra. Forskningen visar att hos 

transsexuella personer så är den centrala delen av stria terminalis bäddkärna, det vill säga de 

strukturer i hjärnan som är olika hos män och kvinnor, i samma storlek som hos det motsatta 

biologiska könet (Zhou, Hofman, Gooren & Swaab, 1995). Samma forskare har upptäckt att 

transsexuella kvinnor som genomgått könsbekräftande behandling har lika många neuron i en 

limbisk kärna som cis-kvinnor har, och att vissa av kärnorna i hypotalamus är i samma storlek 

som hos biologiskt födda kvinnor (Kruijver et al., 2000). 

 

En annan förklaringsmodell handlar om könshormoner. När hjärnan utvecklas hos fostret under 

den senare delen av graviditeten, blir strukturerna i hjärnan där könsidentiteten finns mer eller 

mindre påverkade av hormoner. Könshormoner styr könsskillnader i det centrala nervsystemet. I 

puberteten, när könshormonnivåerna stiger, styrs hjärnans utveckling i kvinnlig eller manlig 

riktning. Vid transsexualism är teorin att denna del av nervsystemet differentieras i en annan 

riktning redan i fosterstadiet, så att den tidiga präglingsprocessen påverkas. Förändringen 

misstänks ske genom kortvarig hormonpåverkan under en kritisk period i fostrets utveckling och 

att detta resulterar i en konflikt mellan det biologiska könet och könsidentiteten (Landen et al., 

2001).  

 

Prevalens och incidens 

Hur stor andel personer som upplever könsdysfori är svårt att fastställa, då många transpersoner 
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inte vågar eller vill vara öppna med sin könsidentitet. Statistiken visar dock att allt fler personer 

vågar och vill. Incidensen för de som önskar att ändra sitt juridiska kön är tre gånger vanligare 

idag än på 70-talet. Av dessa är det är betydligt fler biologiska män som söker könsbekräftande 

behandling, än biologiska kvinnor (Arver, Dhejne & Öberg, 2015). De senaste åren har antalet 

patienter som sökt sig till könsidentitetsutredningar och fått diagnosen transsexualism ökat. I 

Sverige rapporterade Socialstyrelsen år 2005 att 1 av 100 000 fått diagnosen transsexualism och 

år 2015 hade denna siffra ökat till 8 av 100 000 (Åhs et al., 2018).  

 

Utredning och behandling 

Många personer med könsdysfori har en önskan att korrigera sin kropps könskaraktäristika och 

dessa personer söker sig till sjukvården med en önskan om att minska känslan av könsdysfori. 

Behandlingen innefattar i dessa fall både hormoner och kirurgi (Åhs et al., 2018). Utöver kirurgi 

kan behandlingen även bestå av röstträning hos logoped och permanent hårborttagning 

(Transformering, 2019a). Det är dock inte alla transpersoner som vill genomgå en fullständig 

könskorrigering med alla innefattande operationer. En stor del av könskorrigeringen är den 

psykosociala processen. Det kan för många räcka med att ”komma ut” för andra genom att 

exempelvis ändra pronomen och namn, samt dölja eller framhäva könskaraktäristika exempelvis 

genom att som transman binda sina bröst eller som transkvinna fylla ut sin bh. Målet med en 

transition kan se olika ut; många vill inte uppfattas som cis-person, eller inser att ett sådant mål 

inte är realistiskt, medan just det kan vara den största önskan hos andra (Scheim & Bauer, 2015). 

Att enbart behandlas med hormoner är det vanligast förekommande och syftar till att minska 

hormonnivåerna för att skapa ett mer manligt respektive kvinnligt uttryck samt för att få dessa att 

hamna på samma nivå som hos det önskade könet (Scheim & Bauer, 2015).  

 

Innan en könskorrigerande behandling kan ges behöver en person med könsdysfori genomföra en 

könsidentitetsutredning. För att få genomgå en sådan krävs en svensk folkbokföringsadress, dock 

utan krav på ett svenskt medborgarskap. En asylsökande i Sverige kan inte påbörja en utredning, 

då denna typ av vård inte räknas som "vård som inte kan vänta", men om en diagnos redan finns 

och en hormonbehandling redan påbörjats kan behandlingen fortsätta inom den svenska vården. 

En asylsökande person som är under 18 år får genomgå en utredning på samma villkor som en 

svensk medborgare (Friedmann, 2019; Transformering, 2019b).  
 

För att få komma till könsutredningsteamet och påbörja en utredning krävs en remiss. Det är flera 

månaders väntetid för att få tid. Vilka regler som gäller för detta är olika beroende på vilket team 

som ska ta emot remissen. Vissa tar emot egenremisser, medan andra kräver en första kontakt via 

exempelvis läkare, skolkurator eller skolsköterska. Andra team har hårdare krav och godkänner 

endast remiss från psykiatriker (Transformering, 2019b). I Sverige finns endast sju 

utredningsteam, alla är en del av specialistpsykiatrin. Det är enbart dessa team som kan och får 

genomföra könsidentitetsutredningar (Transformering, 2019e). Teamen består av psykolog, 

kurator samt psykiater, och kommer till en början att bedöma huruvida personen är tillräckligt 

psykiskt stabil för att klara av att utredas. Utredningen som tar mellan fyra och 12 månader 

omfattas av högkostnadsskyddet och inkluderar psykiatriska, psykologiska samt fysiska 

undersökningar och utredningar. Syftet är att undersöka hur personens könsidentitet tar sig 

uttryck för att se huruvida en transsexualismdiagnos är möjlig (Arver, Dhejne & Öberg, 2015; 

Rosqvist, Nordlund & Kaiser, 2014).  

 

En psykiater bedömer huruvida det finns någon somatisk samsjuklighet eller psykiatrisk diagnos, 

samt undersöker om personen uppfyller diagnoskriterierna (Arver, Dhejne & Öberg, 2015; 

Rosqvist, Nordlund & Kaiser, 2014). Fullständiga diagnoskriterier är bifogade i Bilaga A 
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(Herlofson, 2014; World Health Organization [WHO], 1992). Det är även psykiatern som 

slutligen sätter den eventuella diagnosen transsexualism.  

 

En psykolog kommer att kartlägga de psykologiska resurser som finns hos personen samt 

genomföra en mängd psykologiska tester, såsom IQ-test, personlighetstest och andra tester såsom 

MADRS-S och MINI. Psykologen kommer också att skapa sig en bild av huruvida personen 

förstår alla delar av den könskorrigerande processen. Denna del av utredningen ligger sedan till 

grund för ett utlåtande som skickas med i ansökan till Socialstyrelsen, efter det kommer en 

socionom att kartlägga personens livssituation, det sociala skyddsnätet och hur personens coping-

strategier ser ut. Det är även av intresse att ta reda på hur skyddsnätet eventuellt kan komma att 

förändras vid en eventuell transition. Det ingår ett anhörigmöte, där de anhöriga kan erbjudas 

stöd om det skulle behövas. Under utredningen görs även en mindre fysisk undersökning där 

bland annat hormonnivåerna mäts. Eftersom det inte finns några fysiska diagnostiska tester för att 

utröna om en person är transsexuell eller ej baseras beslutet enkom på patientberättelsen. 

Väntetider och hur lång tid utredningen tar varierar beroende på vilket landsting personen tillhör 

(Arver, Dhejne & Öberg, 2015; Rosqvist, Nordlund & Kaiser, 2014).  

 

Personer under 18 år kan tidigt i utredningen få en preliminär diagnos: troligen könsdysfori, och 

kan genom detta påbörja behandling med stopphormoner som gör att puberteten bromsas. En 

säker diagnos ställs sedan vid utredningens slut, men tidigast efter att personen blivit myndig. Att 

genomgå en könsidentitetsutredning är mycket påfrestande, tar mycket energi och kan väcka 

mycket minnen och negativa känslor. Många upplever således att utredningen i sig påverkar den 

upplevda hälsan (Transformering, 2019b). När könsidentitetsutredningen är klar och resulterat i 

diagnosen transsexualism får personen i fråga genomgå en könskorrigerande behandling 

(Transformering, 2019e). 

 

Efter att diagnosen transsexualism har ställts infaller det som kallas för real-life experience, 

vilket innebär att personen ska leva enligt sin könsidentitet i cirka 12 månader. Detta innefattar 

byte av förnamn samt pronomen och att komma ut på arbetsplatsen eller i skolan. En transman 

förväntas byta om i herrarnas omklädningsrum samt gå på herrtoaletten och tvärtom för en 

transkvinna (Linander, Alm, Goicolea & Harryson, 2019). Det skickas remiss till endokrinolog 

för hormonbehandling och till kirurgen för att som transman kunna göra en mastektomi där 

brösten avlägsnas, och som transkvinna för att få bröstimplantat (Transformering, 2019b). När 

den kirurgiska kontakten är etablerad och tid för operation bokats blir personen tilldelad en 

kontaktsjuksköterska, som enbart har hand om personer som ska genomgå könsbekräftande 

kirurgi. Denna sjuksköterska följer med under hela den kirurgiska processen. Processen kan 

innefatta en mängd operationer vilket således innebär att kontakten med sjuksköterskan i fråga 

blir väl etablerad (Hansson, 2019). När perioden är över skickas en ansökan om nytt juridiskt 

personnummer. För att det ska kunna ske gäller samma krav som för start av utredning, men med 

ett tillägg för personer som lever i ett registrerat partnerskap. Partnerskapet ska omvandlas till ett 

äktenskap, eftersom två personer av motsatt kön inte kan ingå i ett registrerat partnerskap. Ett 

läkarutlåtande samt personbevis behöver också bifogas (Transformering, 2019b). Ansökan om 

det nya personnumret skickas till Rättsliga rådet. Rättsliga rådet är “ett självständigt organ med 

egen beslutsrätt. Det är administrativt knutet till socialstyrelsen men är fristående från 

socialstyrelsens övriga verksamhet”. I ärenden såsom tillstånd till abort, fastställande av ändrad 

könstillhörighet eller sterilisering är det Rättsliga rådet som är beslutsfattande. Mellan år 2014 

och 2016 har totalt 569 transpersoners ärenden avslutats hos rättsliga rådet (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Kontraindikationer  

Det finns inga direkta kontraindikationer till behandling. Att personen både innan och under en 
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utredning har någon form av psykiatrisk samsjuklighet i form av exempelvis suicidankar, 

ångesttillstånd och depression är inte ovanligt och i sig inget hinder för en utredning och 

behandling. Dock under förutsättning att personen är stabil nog att klara av att genomföra 

utredningen och att hen samtidigt får psykiatrisk hjälp. Ca 25 procent av personerna som utreds 

har autistiska drag eller en autismspektrumstörning. Det behöver då undersökas att det rör sig om 

autism och könsdysfori, för att utesluta att autismen i sig inte ger uttryck i könsdysfori (Arver, 

Dhejne & Öberg, 2015). 

 

Differentialdiagnoser 

- Psykossjukdom med vanföreställningar i form av att tillhöra motsatt kön.  

- Att inte fullt acceptera sin homosexuella läggning. Till exempel på grund av internaliserad 

homofobi som uttrycker sig som könsdysfori.  

- En önskan om att tillhöra det motsatta könet kan även uppkomma till följd av väldigt 

negativa erfarenheter av sitt eget biologiska kön, utan att det handlar om könsdysfori 

(Arver, Dhejne & Öberg, 2015). 

 

Lagar och betydelsefulla datum 

Den ökade utsattheten som transpersoner möter, ofta i form av transfobi, har gjort att det i 

Sverige 2018 fattades ett beslut om att inkludera transpersoner i Lagen om hets mot folkgrupp. I 

och med detta så erkänns transpersoner i svensk grundlagsstiftning för första gången i historien 

(SFS, 1962:700). 

År 1972 infördes Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (SFS, 1972:119). Detta 

gjorde Sverige till det första landet i världen att erbjuda möjligheten till könskorrigerande 

behandling och nytt juridiskt personnummer (Transformering, 2019d). Innan 2013 fanns ett 

tillägg i Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall som innebar att personen som 

önskade ändra sin könstillhörighet måste vara steril (SFS, 1972:119). I kravet ingick även ett 

förbud om att spara könsceller för att vid ett senare tillfälle kunna skaffa biologiska barn. Det 

innebar att transsexuella kvinnor således inte fick frysa ned spermier och transsexuella män inte 

fick plocka ut ägg (SFS, 1975:580). Den 14 maj 2013 beslutade riksdagen att lagen ska revideras 

och kravet på sterilitet ska avskaffas. Det “är mycket angeläget att kravet tas bort med tanke på 

de internationella konventioner och andra överenskommelser om mänskliga rättigheter som 

Sverige har förbundit sig att följa”. Den 1 juli 2013 trädde lagändringen i kraft (Riksdagen, 2013; 

SOU 2012/13:24).  

 

Hälsa 

 

En väntan på behandling för att få känna sig hemma i sin egen kropp, att förlora möjligheten till 

biologiska barn, att bryta mot normen och ständigt behöva ställas inför situationer då det är 

nödvändigt att ”komma ut” kan påverka hälsan, både psykiskt och fysiskt (Clements-Nolle, Marx 

& Katz, 2006).  

 

Det finns många olika definitioner av hälsa. Världshälsoorganisationen beskriver att hälsa är ”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom och funktionsnedsättning” (WHO, 1948). 

 

Sett ur ett humanistiskt perspektiv så är hälsa en process. Människan ses i sin helhet, och är 

sammansatt av kroppen, själen och anden. Fokus ligger inte på delarna var för sig, utan alla 

delarna är lika mycket värda och påverkar hälsan i samma grad. Det som avgör om individen har 

hälsa ur det humanistiska perspektivet, är hur personen själv upplever sin tillvaro. Kan hen känna 
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välbefinnande, upplever hen mening med livet och har hen en känsla av sammanhang? Hälsa är 

således något som är mer omfattande än att ses som ett tillstånd där sjukdom är frånvarande, det 

handlar om den enskilda individens upplevelse i vardagen och är en process som hela tiden 

förändras (Norberg, Engström & Nilsson, 1994; Willman, 1996; Medin & Alexandersson, 2000). 

Inom det humanistiska perspektivet finns det flera olika modeller för att beskriva hälsa. Till 

exempel en existentiell modell; individen förmodas i den modellen ha en strävan att förstå sin 

grundläggande existens och hälsan kommer till individen när hen upplever mening med livet. En 

annan modell är den transpersonella modellen som är en utveckling av den existentiella. Här 

finns tron på individen, hen ska se till den större bilden, överskrida sig själv och således finna sig 

själv i ett större sammanhang. När detta är gjort så kan individen uppleva hälsa. Båda modellerna 

är tydligt holistiska, då fokus är på hela individen. Det är helheten som är det viktiga, människan 

i helhet är större än summan av delarna som hen utgörs av (Willman, 2014). 

 

Teoretisk utgångspunkt: KASAM 

 

En tredje holistisk modell med det humanistiska perspektivet är det salutogena synsättet 

KASAM. Sociologen Aaron Antonovsky som myntade begreppet beskriver att hälsa uppstår när 

individen kan känna en känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). Varför har vi hälsa och vilka 

särskilda egenskaper besitter en individ som klarar av att hantera livets svåra situationer? Det 

utmärkande i ett salutogent synsätt är att det utgår ifrån det friska. Det handlar om hur hälsan kan 

stärkas, bevaras samt främjas, och i detta är KASAM en viktig del (Antonovsky, 1991). 

Antonovsky förklarar sitt synsätt med hjälp av en metafor om en flod. Hur förhåller sig 

individerna till floden? Det är inte möjligt att skydda alla från att ramla i genom att bygga 

skyddsanordningar längs med hela floden, utan den mest optimala lösningen för att förhindra 

drunkning är istället att lära folket simma. Ur det kurativa perspektivet skulle strävan i metaforen 

vara att rädda folket från drunkningsolyckor, medan det salutogena perspektivet syftar till att ta 

tillvara på individernas resurser, att bibehålla folkets hälsa samt upprätthålla en god livskvalitet 

och gott välbefinnande (Antonovsky, 1991; Eriksson & Lindström, 2008). KASAM består av tre 

delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla delbegreppen är vitala för hälsan men 

det är meningsfullhet som står i fokus. En individ som känner eller kan se ett sammanhang i sin 

tillvaro, samt upplever sina handlingar som meningsfulla är en individ som har hälsa. När de 

strukturer vardagen är uppbyggd av inte längre är begripliga för individen så försätts individen i 

ett tillstånd av förvirring, vilket leder till en nedsatt förmåga att känna sammanhang, KASAM, 

det i sin tur gör att individen upplever sin hälsa som sämre. Hälsa är således ett dynamiskt 

tillstånd som förändras under hela livstiden, där det är naturligt att den upplevda hälsan under 

perioder kan vara god och under andra perioder vara sämre (Antonovsky, 1991). Under de 

perioder i livet där hälsan upplevs sämre och personen i fråga behöver hjälp för att uppnå hälsa är 

hälso- och sjukvårdspersonal viktig en resurs. För att personen ska uppnå ett tillstånd där hen 

upplever hälsa kan hälso- och sjukvårdspersonal med en personcentrerad kommunikation inviga 

begriplighet, genom att erbjuda stöd kan personalen hjälpa personen känna hanterbarhet, och med 

motivation samt uppmuntrande ord kan personen i fråga känna meningsfullhet (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014).  

 

Problemformulering 

Om en bryter mot den rådande könsnormen, inte längre kan få biologiska barn, och ständigt 

behöver riskera att mötas av kränkningar, utanförskap, fördomar och negativt bemötande för sin 

transidentitet påverkar detta individens hälsa. Det faktum att incidensen blir allt högre gör 

situationen till ett växande problem. Många transpersoner lever med könsdysfori och är således i 

behov av kontakt med hälso- och sjukvården. Utredningen och den könskorrigerande 
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behandlingen är en lång process med ett stort antal möten med många olika professioner. Den 

långa väntan på könkorrigerande behandling i sig har en påverkan på den upplevda hälsan då 

psykiska påfrestningar lätt kan övergå till både psykisk och fysisk ohälsa. Främja hälsa och ge 

god vård till hela befolkningen ligger inte bara i värdegrunden för omvårdnad och i de nationella 

målen för hälsan utan det står även skrivet i hälso- och sjukvårdslagen, och är enligt denna lag 

målet med sjukvården i Sverige. I samma lag står det även att den vård som erbjuds skall 

respektera varje enskild människas värde och allas lika värde. 

 

Det föreligger stor brist på kunskap om transpersoner och transidentitet hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Bristen på kunskap och dåligt bemötande i kontakt med vården gör att många 

transpersoner skjuter upp att söka vård så länge det bara går. Sjuksköterskan är den profession 

som tillsammans med undersköterskan arbetar närmast patienten. Ett gott bemötande och 

kunskap om trans är således oerhört viktigt för att skapa en god relation, ge god vård och för att 

hjälpa transpersonerna att uppleva hälsa och KASAM. 

 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva transpersoners upplevelse av hälsa. 

 

METOD 

 

Design 

 

För att besvara syftet valdes metoden litteraturöversikt. En av sjuksköterskans kärnkompetenser 

är att bedriva evidensbaserad vård. Att hålla sig uppdaterad med nyast rådande forskning är av 

största vikt. Varje år publiceras ny forskning i sådan mängd att det för varje enskild sjuksköterska 

inte är möjligt att läsa och bedöma alla råd och rön (Rosén, 2012). En litteraturöversikt 

genomförs för att söka svaret på en detaljerad och begränsad fråga. När frågan, det vill säga syftet 

med studien, är formulerad blir nästa steg att på ett strukturerat vis söka efter vetenskaplig 

litteratur inom området. Artiklar kan vara skrivna med kvalitativ eller kvantitativ metod. En 

kvalitativ metod har för avsikt att undersöka deltagarnas upplevda erfarenheter av ett specifikt 

fenomen (Marshall & Rossman, 2016) och en kvantitativ metod innefattar ofta ett stort urval av 

deltagare, standardiserade mätmetoder och statistik (Kristensson, 2014). I sista steget ska data 

som funnits i sökningen kritiskt granskas och sedan sammanställas. Meningen med 

litteraturöversikten är således att sammanställa relevant kunskap inom området som därefter även 

kan vara värdefull för användning i praktiken (Kristensson, 2014).  

 

Genom att undersöka befintlig forskning inom ämnet, var avsikten att hitta eventuella 

kunskapsluckor samt få en överblick av rådande kunskapsläge (Polit & Beck, 2017). Med hjälp 

av metoden litteraturöversikt blir kunskapen mer tillgänglig för framtida kollegor och annan 

hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Urval  

 

Avgränsningar 

Fokus låg på vetenskapliga forskningsartiklar skrivna mellan 2014 och 2019, med särskilda 

undantag för artiklar som besvarade syftet och vars innehåll fortfarande var relevant trots högre 

ålder. Baserat på språkkunskaper har artiklar på alla andra språk förutom svenska och engelska 

fallit utanför avgränsningen. En annan avgränsning har gjorts för artiklar utan abstract. Samtliga 

artiklar är originalartiklar, även benämnda som primärpubliceringar vilket innebär att resultatet 
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som presenteras i artikeln är helt nytt och har således aldrig redovisats innan (Forsberg & 

Wengström, 2015). Artiklarna är även “peer-reviewed” och därmed vetenskapligt granskade och 

godkända (Henricson, 2017). Eftersom litteraturöversikten syftade till att besvara hur den 

upplevda hälsan är hos transpersoner var både personliga erfarenheter såväl som statistik av värde 

för sammanställningen, därav har både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderats. 

 

Inklusionskriterier 

Endast artiklar innehållande sökorden “transgender” eller ”transgender persons” har inkluderats. 

För att inkluderas skulle artiklarna även innehålla resultat som beskrev transpersoners hälsa eller 

upplevelse av hälso- och sjukvården. Artiklar innehållande “HBTQ” och/eller “LGBT” har 

inkluderats för att inte gå miste om relevant information, då transpersoner ingår i begreppen.  

 

Exklusionskriterier 

För att säkerställa att artiklarna innehöll tillförlitlig förstahandsinformation har litteraturöversikter 

exkluderats, då dessa likt detta arbete sammanställer redan publicerad forskning. Artiklar som 

fokuserat på särskilda sjukdomstillstånd hos transpersoner har exkluderats samt artiklar inriktade 

på det medicinska i den könskorrigerande behandlingen, då detta är för specifikt för att svara på 

syftet. Artiklar som har berört hela HBTQ-spektrat där det i resultatet inte varit möjligt att 

urskilja transpersonerna från resterande grupper i begreppet har exkluderats för att inte ge ett 

missvisande resultat. Artiklar specificerade på endast transkvinnor eller transmän har exkluderats 

då syftet var att ta reda på den upplevda hälsan hos transpersoner som grupp.  

 

Datainsamling  

De databaser som användes vid databassökning var Public Medline (PubMed) och Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). CINAHL är mer inriktat på 

omvårdnadsforskning, medan PubMed även innehåller forskning inom medicin och omvårdnad. 

Begreppet transsexualism innefattar medicinsk behandling, omvårdnad samt forskning kring 

biologiska faktorer, därför var det fördelaktigt använda både CINAHL och PubMed. I och med 

att Sverige var först i världen med att erbjuda könskorrigerande behandling har även KI Open 

Archive använts, för säkerställa att även den svenska forskningen inom området inkluderas. 

Sökningen genererade i slutändan inte i några inkluderade artiklar då ingen svarade på 

litteraturöversiktens syfte, däremot genererade sökningarna i PubMed och CINAHL i fem artiklar 

med svensk forskning. När flera databaser används för att söka fram vetenskapliga artiklar ökar 

sannolikheten för att hitta trovärdiga och relevanta artiklar som kopplar till litteraturöversiktens 

syfte (Henricson, 2017) 

För att veta huruvida det var genomförbart att skriva om transpersoners hälsotillstånd, gjordes en 

inledande sökning på PubMed i april 2019 med sökorden “LGBT” (engelska översättningen av 

“HBTQ”) tillsammans med de avgränsningar som är beskriva under urval, vilket resulterade i 

1179 träffar. Sökningen gjordes om med ett annat fokus på bara transpersoner, vilket visade sig 

ge 4172 träffar. I databaserna är artiklarna indexerade med olika termer, genom dessa termer blir 

det lättare att hitta forskning inom de områden artiklarna berör. I PubMed benämns dessa 

Medical Subject Headings (MeSH-termer) och i CINAHL benämns de som CINAHL headings 

(Forsberg & Wengström, 2015). Inledningsvis användes enbart PubMed och MeSH-termen 

“Transgender”. Sökordet “Health” lades sedan till och söktes med tidigare nämnda 

avgränsningar, antalet träffar blev då 1308 artiklar, vilket ansågs vara tillräckligt med underlag 

för att kunna genomföra denna litteraturstudie.  

Sökningarna efter resultatartiklar inleddes igen i augusti 2019. Olika möjliga kombinationer 

diskuterades och MeSH-termer som kunde vara värdefulla identifierades. MeSH-termerna 
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identifierades med hjälp av Karolinska institutets webbsida Svensk MeSH. Genom att utgå ifrån 

ord i frågeställningen och syftet gjordes sökningar, vissa med termerna var för sig, men även 

tillsammans i olika kombinationer. Databaserna tillåter användaren att söka på flera termer 

samtidigt med hjälp av logiska sökoperatorer i fritext. Operatorerna som gör detta möjligt är 

”AND”, ”OR” och ”NOT”, dessa kallas även för booleska operatorer. Termerna byggs upp i 

block med hjälp av operatorerna. Exempelvis så visar en sökning med ”Transgender” AND 

”Health services” artiklar som är indexerade med båda dessa termer. En sökning med ”Health” 

OR ”Health services” ger ett resultat av artiklar som är indexerade med antingen den ena termen 

eller andra vilket breddar sökningen. Slutligen så ger en sökning med till exempel ”Transgender” 

NOT ”Transvestite” artiklarna som endast innehåller ”Transgender” men inte artiklar 

innehållande ”Transvestite” och detta är då ett sätt att begränsa sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

Vid varsin dator genomfördes sökningar i olika kombinationer. Titlarna på de 20 första artiklarna 

för varje sökning lästes. Genom att titta på vilka MeSH-termer artiklarna var indexerade med 

hittades nya relevanta MeSH-termer, vilka användes för att genomföra nya sökningar.  

Sökorden som användes var “Transgender”, “Transgender persons”, “Attitude of health 

personnel”, “Health”, “Health services”, “Prejudice”, “Suicide attempts”, “Structural stigma”, 

“Quality of health care”, “Gender identity”, ” Health knowledge, attitudes, practice”, ” Health 

Services Accessibility”, ” Acceptability of healthcare ”, “Internalized transphobia”, ”Minority 

stress” och ” Transgender Persons/statistics and numerical data” samt ”Quality of life” Se Tabell 

1 för de sökningar som genererat i inkluderade artiklar. Dubbletter är inte presenterade i tabellen. 

 

Efter att ha funnit kombinationer som resulterat i träffar om mindre än 300, vilket ansågs vara 

rimligt antal, gjordes den första gallringen av artiklar. Titlarna lästes igenom tillsammans och 

därigenom skapades en uppfattning om huruvida artiklarna skulle motsvara syftet med 

litteraturöversikten. Artiklarna som verkade svara på syftet sparades i en mapp i 

referenshanteringsprogrammet Zotero. Därefter granskades abstract till de artiklar som sparats. 

Abstract som inte svarade på syftet sållades bort. Artiklar vars abstract svarade på syftet blev 48 

stycken och dessa sparades i en annan mapp i Zotero. De artiklar som fanns tillgängliga i fulltext 

lästes igenom. 

 

För att en litteraturöversikt ska vara värdefull så anses 15 artiklar vara tillräckligt antal 

inkluderade (Forsberg & Wengström, 2015). Litteraturöversiktens slutgiltiga antal inkluderade 

antal artiklar blev 16 stycken.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

22/8 2019 

Transgender 

AND  

Quality of life 

59 23 7 3 
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Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

 PubMed 

22/8 2019 

 Transgender 

 AND  

Attitude of health 

personnel  

AND 

Health  

83  23 9  1  

CINAHL 

22/8 2019 

Transgender persons 

AND 

Health Services 

Accessibility 

AND  

Health care 

124 39 8 4 

PubMed 

22/8 2019 

Transgender 

AND  

Health  

AND  

Acceptability of 

healthcare 

110 32 4 1 

CINAHL 

28/8 2019 

Transgender persons 

AND 

Health care 

AND  

Gender identity 

136 46 12 2 

PubMed 

28/8 2019 

Transgender 

AND 

Gender identity 

AND 

Health 

229 39 8 3 

Manuella 

sökningar 
 - - - 2 

  TOTALT  741  202  48  16 

 

Manuell sökning 

Manuella sökningar har genomförts som en komplettering till databassökningarna. Sökningarna 

har gjorts via vetenskapliga artiklar i CINAHL, PubMed och KI Open Archive, när information 

har funnits som svarat på syftet men i artiklar med metoden systematisk litteraturöversikt. Via 

referenslistorna i artiklarna hittades två andra relevanta artiklar som svarade på föreliggande 

litteraturöversikts syfte. Artiklarna hittade via manuell sökning är markerade med ** i 

referenslistan.  



 

11 
  

Kvalitetsgranskning  

Genom att granska artiklarna kan en bättre förståelse erhållas för vad varje enskild studie 

rapporterar, vilket i sin tur gör det enklare att i nästa steg ta ställning till om artikeln i fråga svarar 

på syftet samt om den håller måttet kvalitetsmässigt (Friberg, 2017). Vid kvalitetsgranskning av 

inkluderade artiklar i föreliggande arbete så har Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats använts, mallen är modifierad med utgångspunkt i Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) samt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Artiklarna har granskats och 

klassificerats på en tregradig skala där I = hög kvalitet, II = medel kvalitet och III = låg kvalitet. 

Se Bilaga B för kriterier och fullständig information. 

 

Frågor som ställdes för att granska kvaliteten på artiklarna var bland annat följande; Vilken typ 

av studie är det? Vilken metod har använts? Är studien gedigen och tydligt beskriven? Hur stor är 

studien? Hur gammal är studien? Är informationen fortfarande aktuell? Vad är det för 

studiepopulation?  

 

Strävan i föreliggande arbete var att det skulle hålla en hög etisk kvalitet, därav har artiklar som 

inte redovisat etiska överväganden eller har blivit granskade av en etisk kommitté exkluderats. 

Valet att exkludera artiklar utan etiska överväganden styrks av Forsberg och Wengström (2015) 

som understryker att det finns krav på etiska överväganden hos artiklar som ska benämnas som 

vetenskapliga. Litteraturöversikten ämnade att hålla god vetenskaplig kvalitet, således har, i 

största möjliga mån, artiklar med hög kvalitet inkluderats. Det beslutades även att ett antal 

artiklar med medelhög kvalitet var tillräckligt bra för att svara på syftet och dessa har därmed 

inkluderats. De slutgiltiga 16 artiklarna vilka är inkluderade i föreliggande arbete har noggrant 

kvalitetsgranskats och valts ut i konsensus. Se Bilaga C för matris över inkluderade artiklar. 

 

Dataanalys  

 

De utvalda artiklarna har granskats i flera led och har genom en integrerad analys, brutits ned och 

sammanställas samt presenterats på ett mer övergripande sätt. Tillvägagångssättet ämnar ge en 

mer överskådlig bild av materialet som samlats ihop (Kristensson, 2014).  

 

Första steget i analysen innebar att artiklarna lästes på skilda håll, i digital form. Under tiden 

skrevs minnesanteckningar. Minnesanteckningarna gjorde det lättare att särskilja artiklarna från 

varandra när dessa skulle diskuteras. Inför denna läsning skrevs alla artiklar ut i pappersform, för 

att underlätta läsningen och för att kunna markera med överstrykningspenna i texten. Artiklarna 

lästes igen, på gemensam plats, samtidigt som fynd markeras. Genom att använda olika färg på 

pennorna tydliggjordes huruvida fynden överensstämde eller skilde sig. Relevanta fynd 

förtydligades, och det som markerats med endast en färg öppnade upp för diskussion. Artiklarna 

lästes en i taget och växlades sedan för att jämföra de markeringar som gjorts och diskutera 

fynden, en artikel i taget. Det underlättade att prata om artiklarna när de fortfarande var färska i 

minnet och det gjorde det även möjligt att hålla koll på alla tankar, så att inga gick förbi 

obehandlade. Samtidigt som artiklarna diskuterades fördes minnesanteckningar över vad som 

sades. Processen upprepades för varje “artikelpar”. I och med att föreliggande litteraturöversikt 

innehåller 16 artiklar som lästes två och två, blev det sammanlagt åtta pauser för diskussion 

mellan läsningarna.  

 

Det var viktigt att noggrant diskutera de artiklar av kvantitativ natur, innehållande tabeller och 

värden, för att säkerställa att de fynd som presenterades av artikelförfattarna verkligen tolkades 
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på rätt sätt. Lika viktigt var det att även diskutera fynden i de kvalitativa artiklarna, för att 

säkerställa att materialet tolkades likvärdigt.  

 

Efter att artiklarna lästs ett flertal gånger kunde återkommande teman identifieras, som på olika 

sätt relaterade till litteraturöversiktens syfte. Dessa teman skrevs ned på post-it lappar, liknande 

teman skrevs ner på en färg och andra teman på en annan färg. Post-it lapparna fästes på 

artiklarna och artiklarna lades sedan ut på ett stort bord för att skapa en överskådlig bild om vilka 

artiklar som berörde vilka teman.  

 

I det andra steget i analysen skapades fyra kategorier utifrån de teman som liknade varandra. De 

kategorierna var; Det allmänna hälsotillståndet, Livskvalitet, Suicid och suicidala handlingar 

samt Kontakt med vården. Kategorierna kom sedan att bli de rubriker vilka resultatet är 

strukturerat efter. 

 

I analysens tredje och sista steg lyftes de markerade fynden ut ur varje artikel och resultatet 

sammanställdes i ett Google docs dokument. För att inte tappa bort vilka meningar som kom från 

vilken artikel färgkodades texten med tillhörande referens. Detta underlättade när meningar 

flyttades runt för att skapa relationer mellan resultaten och ett bra flyt i texten, det gick genom 

färgkodningen enkelt att se vilka fynd som kom från vilken källa. Den sammanfattade 

informationen placerades sedermera in under passande rubrik. Resultatet läses igenom i sin helhet 

och underrubriker skapades där det föll sig lämpligt. Detta för att göra resultatet mer 

överskådligt, därefter diskuterades lämplig ordning att presentera fynden i, och ordningen 

ändrades därefter till den som ansågs vara logisk. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Föreliggande arbete har genomförts och beskrivits med en transparens. Det har inte funnits något 

syfte att plagiera, referat är därmed gjorda enligt American Psychological Associations (APA) 

referenssystem och försiktighet har iakttagits vid omskrivningar. Varsamhet har även iakttagits 

gällande översättning från engelska till svenska för att inte förvränga resultatet.  

 

Det är oundvikligt att inte ha en förutfattad åsikt om ett ämne som är intressant, detta medför att 

det vid skrivandets start finns en förförståelse om vilka fynd som eventuellt kommer att 

upptäckas. Ur ett forskningsetiskt perspektiv är det således av yttersta vikt att de fynd som 

framkommer presenteras oavsett meningsskiljaktigheter. Data får inte förvrängas eller utelämnas 

för att förstärka den egna hypotesen (Vetenskapsrådet, 2017). I ljuset av detta har artiklarna lästs 

med objektiva ögon för att resultatet inte ska färgas eller vinklas av den egna förförståelsen. Data 

har hanterats och tolkats på ett hederligt och ärligt sätt. Samtliga fynd i artiklarna som svarat på 

syftet har rapporterats under resultat. 

I de forskningsetiska principerna finns fyra huvudkrav, som syftar till att ge normer mellan 

forskaren och forskningsdeltagaren. Dessa fyra huvudkrav är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (SFS, 2003:460, 13–22 §§). I 

föreliggande arbete har endast artiklar som förhållit sig till dessa krav inkluderats.  

Oberoende av studiedesign så skall forskningsdeltagarna vara väl medvetna om vad det innebär 

att medverka. Deltagarna måste således innan studiens start ha givit ett informerat samtycke, 

deltagarna ska även ha blivit informerade om studiens syfte och dess eventuella risker. Samtycket 

ska ha dokumenterats och deltagarna ska ha haft rätt att när som helst, utan förklaring återta sitt 

samtycke. För att ingen utomstående ska kunna identifiera en studiedeltagare måste data 

avidentifieras och personuppgifterna skall förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. De 
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uppgifter som samlats in under studierna får enbart användas för forskningen i fråga (SFS, 

2003:460, 13–22 §§). I föreliggande litteraturöversikt har enbart artiklar som uppfyllt ovan 

beskrivna krav inkluderats, dessa har även följt de forskningsetiska principerna och varit baserade 

på människovärdesprincipen, göra-gott-principen och rättviseprincipen (Kjellström, 2017). För 

att hålla en hög etisk kvalitet har alla artiklar som inte varit genomförda i linje med 

Helsingforsdeklarationen exkluderats (World Medical Association, 2013). I alla inkluderade 

artiklar har artikelförfattarna varit oberoende av ekonomiska vinster och intressen, detta för att 

undvika att forskningsresultaten ska ha blivit påverkade i missvisande riktning (Helgesson, 

2015). 

 

RESULTAT  

Under dataanalysfasen identifierades olika teman som sedan sammanställdes till fyra kategorier. 

Litteraturöversiktens fynd är strukturerade efter dessa fyra kategorier: Det allmänna 

hälsotillståndet, Livskvalitet, Suicid och suicidala handlingar samt Kontakt med vården vilka 

nedan är presenterade som rubriker, se tabell 2 för underrubriker. Benämningen vårdpersonal har 

använts genomgående där det inte har specificerats vilken yrkesgrupp det handlar om, i detta 

begrepp är även sjuksköterskan representerad.  

 

Tabell 2. 

 
 

Kategorier 
 

Subkategorier 

 
Det allmänna hälsotillståndet 
 

 

 
Livskvalitet 
 

 

Suicid och suicidala handlingar 

 
• Transition 
• Prevalens 
• Bristande socialt nätverk 
• Diskriminering 
• Våld 

 

Kontakt med vården 

 
• Bemötande 
• Okunskap 
• Tillgänglighet 
• Transrelaterad vård 

 

 

Det allmänna hälsotillståndet 

I en studie av Meyer, Brown, Herman, Reisner och Bockting (2017) skattade transpersoner sin 

allmänna hälsa som skälig eller låg, i jämförelse med cis-personer. Transpersonerna hade fler 

dagar per månad där de besvärades av dålig fysisk hälsa och även fler dagar än cis-personerna där 

de upplevde psykiska besvär som hindrade dem från deras dagliga aktiviteter. Transpersonerna 

hade en högre prevalens av allvarliga synfel, svårigheter att koncentrera sig, komma ihåg saker 

samt svårigheter att gå. Gruppen bestående av transpersoner hade även en högre prevalens av 

hjärtinfarkt, däremot så visade resultaten att det inte var någon skillnad mellan grupperna 

gällande många andra sjukdomstillstånd, såsom diabetes, leversjukdomar, artros, astma, kronisk 
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lungsjukdom, cancer, stroke, angina eller kranskärlssjukdom och depression (Meyer et al., 2017). 

Enligt en studie genomförd av Reisner et al. (2015) visade å andra sidan resultaten angående 

depression något annat. Deltagarna i studien besvarade frågor om sin mentala hälsa, resultaten 

rapporterade en hög prevalens av depression, ångest, suicidtankar, suicidförsök, 

självskadebeteenden hos unga transpersoner jämfört med unga cis-personer. Hos transpersonerna 

hade 50,6 procent av deltagarna en depressionsdiagnos, och 26,7 procent en ångestdiagnos, 

jämfört med cis- gruppen där 20,6 procent var deprimerade och 10 procent hade 

ångestproblematik (Reisner et al., 2015). 

 

I en studie gjord av Zeluf et al. (2016) rapporterade 51 procent av de 796 inkluderade 

transpersonerna sin hälsa som bra och 18 procent upplevde sin hälsa som dålig. Erfarenheter av 

negativa upplevelser i kontakt med vården var en faktor som i många fall ledde till dålig hälsa, 

det var också en faktor till att transpersoner upplevde handikapp, detta relaterat till att deras 

mentala hälsa hindrade dom att genomföra aktiviteter i det dagliga livet, vilket i sin tur medförde 

även en lägre upplevd livskvalitet hos transpersonerna. 

 

Gällande riskbeteenden var det ingen skillnad transpersoner och cis-personer emellan, båda 

grupperna var lika benägna att röka, hetsäta och inte använda säkerhetsbälte. Det var inte heller 

någon skillnad gällande fördelning av BMI (Meyer et al., 2017). Forskningen visade även att det 

inte heller var någon större skillnad grupperna emellan beträffande om de genomgått en 

hälsoundersökning eller testat sig för HIV. Däremot så visade resultaten att transpersonerna var 

mer missgynnade än cis-personerna beträffande tillgänglighet av vård. 

 

Eftersom de medicinska interventionerna i könskorrigeringsprocessen ser olika ut för transmän 

och transkvinnor valde Motmans, Meier, Ponnet och T’sjoen (2012) att presentera resultaten i sin 

studie separat. Transkvinnorna skattade sin fysiska och allmänna hälsa som sämre än 

transmännen, men gällande smärta som påverkar det dagliga livet var transkvinnorna mindre 

drabbade. Transmännen i studien var generellt sett yngre än kvinnorna när de påbörjade 

hormonbehandling. Studien hittade en positiv korrelation mellan transkvinnornas tid på 

hormonbehandling och deras allmänna hälsa. Hos transmännen var korrelationen negativ. När 

transpersonerna jämfördes med den allmänna populationen hittades fynd som säger att 

transkvinnornas livskvalitet inte skiljde sig märkbart från jämförelsegruppen. Däremot skattade 

transmän sin allmänna hälsa, vitalitet, livskvalitet och hur väl de klarar av det dagliga livet lägre 

jämfört med urvalet av holländska cis-män.  

 

Livskvalitet 

 

2018 gjordes en studie av Jellestad et al. (2018) där författarna jämförde 143 tyska transpersoners 

upplevda livskvalitet med den övriga befolkningen. I studien framkom det att i jämförelse med 

den övriga befolkningen så skattade transpersonerna lägre gällande den mentala hälsan. 

Inkluderat i begreppet den mentala hälsan var social funktionalitet, livskraft och emotionell 

funktionalitet, i studien benämndes detta som MCS. I jämförelse med tyska kvinnor i den övriga 

befolkningen så skattade transkvinnorna betydligt lägre gällande MCS. Transmännen skattade 

betydligt lägre än den övriga manliga befolkningen gällande livskraft och social funktionalitet. 

Överlag så skattade transkvinnorna lägre än transmännen både gällande MCS och somatisk hälsa; 

såsom smärta, fysisk funktionalitet och generell hälsa (i studien benämndes detta PCS). Studien 

visade dock att transpersonerna skattade betydligt högre än den övriga befolkningen beträffande 

PCS. Resultaten som Jellestad et al. (2018) kom fram till är motsatsen till vad forskning av 

Valashany och Janghorbani (2018) visade, som rapporterade att transpersoners livskvalitet 

gällande fysisk funktionalitet, social funktionalitet och livskraft var betydligt sämre än 
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kontrollgruppen bestående av cis-personer, det vill säga det som av Jellestad et al. (2018) kallade 

för PCS. Studien utförd av Jellestad et al. (2018) är utförd i Tyskland och studien av Valashany 

och Janghorbanis (2018) är genomförd i Iran. Enligt Irans kulturella status och på grund av det 

faktum att det i stora delar av Iran finns en önskan att få pojkar hellre än flickor, får biologiska 

kvinnor som önskar genomföra en könskorrigering en högre status och blir mer accepterade av 

familj och samhället. Detta menar artikelförfattarna kan förklara fynden som visade att 

transkvinnors livskvalitet och fysiska funktionalitet var lägre än hos transmännen. (Valashany & 

Janghorbanis, 2018). Överlag så skattades den fysiska funktionaliteten lägre hos transpersonerna 

än hos kontrollgruppen. Studien visade även att transpersoner som genomgått både övre och 

nedre könskirurgi hade en högre livskvalitet än kontrollgruppen. Transgruppen stötte på problem 

på grund av de höga vårdkostnaderna, på grund av dessa hade de svårigheter att gå på återbesök 

och att behålla sina arbeten. Dessa faktorer hade en negativ inverkan på deras livskvalitet. 

Slutligen uppgav Valashany och Janghorbanis (2018) att de transpersoner som gift sig efter sin 

könskorrigering och är boende med sin make/maka var de transpersonen som skattade högst på 

upplevda livskvaliteten. Att ha stöd från sin familj ansågs vara den viktigaste aspekten för att 

påverka livskvaliteten i positiv riktning.  

 

Jellestad et al. (2018) rapporterade att transpersoner överlag skattade sämre på alla mätningar 

gällande mental livskvalitet än vad övriga befolkningen gjorde. Forskningen visade även att 

transpersoner som genomgått den medicinska behandling som krävs vid en könskorrigering 

upplevde sämre livskvalitet än den övriga tyska befolkningen. Detta skildrades även i svensk 

forskning, där transpersoner jämfördes mot varandra. Transpersoner som inte hade en önskan om 

att genomgå en könskorrigering skattade sin hälsa bättre än de transpersoner som hade genomgått 

en transition (Jellestad et al., 2018; Zeluf et al., 2016). Däremot visade fynden i en studie från 

Holland på något annat, då Motmans et al. (2012) rapporterade att de inte funnit några märkbara 

skillnader i den upplevda hälsan och livskvaliteten pre- och postkirurgi. 

  

Enligt Jellestad et al. (2018) kan en förklaring till den låga livskvaliteten vara den stigmatisering 

av transpersoner som uppstår på grund av den tvåkönsnorm som finns i västvärlden. 

Stigmatiseringen leder till minoritetsstress, vilket i sin tur påverkar både den mentala hälsan och 

således även livskvaliteten. Motsatta fynd gjordes dock gällande de fysiska komponenterna av 

livskvaliteten, där transpersonerna skattade betydligt högre än den övriga befolkningen. 

Livskvaliteten skilde sig dock inte särskilt mycket mellan transkvinnor och transmän. Däremot så 

upplevde de personer som identifierade sig som ickebinära betydligt sämre livskvalitet än övriga 

transpersoner. Jellestad et al. (2018) underströk att livskvaliteten och hälsan hos transpersoner var 

beroende av mer än den könskorrigerande behandlingen. Trots att medicinsk och kirurgisk 

behandling är centralt under en könskorrigering är det inte avgörande för en bra livskvalitet. 

Minoritetsstressen däremot var som tidigare nämnt en stor bidragande faktor för hur 

livskvaliteten upplevdes.  

 

I en studie av Zeluf et al. (2016) rapporterade 56 procent av de 796 deltagarna sin livskvalitet 

över medianvärdet. De äldre transpersonerna i studien skattade sin hälsa som högre än den yngre 

transpopulationen. Enligt författarna fanns dock ingen korrelation mellan hur öppna 

transpersonerna var med sin identitet och den självupplevda hälsan eller livskvaliteten. 

Forskningen visade även att transpersoner som inte blev bekräftade i sin transidentitet och hade 

upplevelser av dåligt bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal skattade sin upplevda hälsa och 

livskvalitet lägre. Likadant var det för transpersoner som sökt hjälp där vården inte var trans-

kompetent och även för de personer som hade blivit utsatta för transfobi i vårdsammanhang 

(Zeluf et al., 2016). 
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Suicid och suicidala handlingar 

 

Transition 

Rood, Puckett, Pantalone och Bradford (2015) beskrev att könskorrigeringsprocessen är 

påfrestande. Individer med planer eller en önskan om att genomgå en transition hade högre andel 

suicidtankar än transpersoner som inte hade en önskan om att genomgå en. Resultaten visade 

också att transpersoner utan en önskan om transition även hade lägre andel suicidtankar än de 

transpersoner som fått påbörja behandling och således var i processen av en könskorrigering 

(Rood et al., 2015). Forskning från Bauer, Scheim, Pyne, Travers och Hammond (2015) 

rapporterade liknande fynd och författarna menade att hos transpersoner med en önskan om 

transition som fått påbörja hormonbehandling, var sannolikheten överlag för att ha övervägt 

självmord hälften så stor jämfört med de transpersoner som ännu inte fått påbörja sin behandling. 

För transpersoner som redan innan processen påbörjades någon gång upplevt suicidtankar, var 

processen i sig associerad med ökad risk för suicidala handlingar och det var även hos denna sub-

grupp som antalet suicidförsök var som högst.  

 

Prevalens 

I en studie från Kanada visade resultatet att av de 380 transpersonerna som deltog hade 35,1 

procent det senaste året haft allvarliga tankar på att suicidera, 11,2 procent av deltagarna hade 

även gjort försök till suicid (Bauer et al., 2015). Liknande siffror presenterades i en studie skriven 

av Reisner et al. (2015) om unga transpersoner i USA. Där ställdes resultatet i jämförelse mot en 

matchad jämförelsegrupp bestående av cis-personer i samma åldrar, båda grupperna var 

bestående av 180 personer vardera. Andelen transpersoner med suicidtankar var 31,1 procent, 

andelen cis-personer med tankar på suicid var 20 procent lägre. Deltagarna fick också svara på 

frågor om de gjort försök till att suicidera varpå det var 17,2 procent av transpersonerna som 

uppgav att det hade gjort det, jämfört med 6,1 procent av cis-personerna. Även i Pakistan ligger 

andelen försök och tankar på suicid på en liknande nivå. Enligt Shah et al. (2018) var det 38,6 

procent av de 189 deltagande transpersonerna som övervägt att suicidera och 18,5 procent som 

hade gjort försök. Författarna ansåg att det ändå var en förhållandevis låg andel jämfört med hur 

många av transpersonerna som faktiskt mådde dåligt, men resonerade vidare med att de 

misstänkte att det är kopplat till religionen i landet, vilken inte tillåter suicid (Shah et al., 2018). 

 

Bristande socialt nätverk 

Ett bristande socialt nätverk är för en transperson associerat med högre sannolikhet för suicidala 

tankar (Shah et al., 2018; Bauer et al., 2015). Bauer et al. (2015) undersökte i sin artikel hur det 

sociala nätverket och stödet som erhålls respektive inte erhålls påverkar transpersonens tankar på 

suicid. Ett stort socialt stöd jämfört med lågt socialt stöd visade en minskning av suicidtankar 

med 49 procent. Ett stort socialt stöd visade sig även vara skyddande för transpersonerna mot 

försöken till suicid, försöken minskade med 82 procent om transpersonen upplevde ett stort stöd i 

sin identitet, vilket motsvarar ett förebyggande av 100 fall per 1000 gällande suicidtankar och 

220 suicidförsök per 1000. Däremot så uppgav forskarna att stöd från lärare och andra 

auktoriteter var förknippade med en förhöjd risk av försök till suicid hos de transpersoner som 

hade suicidala tankar (Bauer et al., 2015). I Pakistan var problemet inte bara det bristande sociala 

nätverket, transpersonerna mötte extrema former av social exklusion på grund av sin 

transidentitet och den transfobi som råder i landet. Detta hade enligt författarna stora effekter på 

hälsan och huruvida personerna utvecklar riskbeteenden såsom suicidala handlingar eller tankar 

på suicid (Shah et al., 2018). 

 

Diskriminering 

Individer som blivit utsatta för diskriminering på grund av sin transidentitet visade enligt 
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forskning av Rood et al. (2015) en högre sannolikhet för livslånga suicidtankar jämfört med 

personer som inte blivit utsatta för diskriminering. Annan forskning påvisade liknande fynd, som 

funnit en korrelation mellan en lägre utsatthet av transfobi och minskat antal suicidtankar och 

suicidförsök (Bauer et al., 2015). I artikeln skriven av Shah et al. (2018) menade författarna att 

det inte bara är diskriminering från familjen eller i samhället överlag, utan transpersoner som 

blivit utsatta för diskriminering när de haft kontakt med hälso- och sjukvården hade också en 

förhöjd risk för suicidtankar. Den diskriminering som sker i vårdmiljöer tillförde en till 

dimension av nedsatt upplevd hälsa då det enligt författarna även medförde att transpersonerna 

drog sig från att söka vård (Shah et al., 2018). 

 

Våld 

Rood et al. (2015) rapporterade att individer som blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld 

relaterat till sin transidentitet hade en märkbart högre sannolikhet för livslånga självmordstankar 

än de som inte blivit utsatta för våld. Detta är i linje med fynd Shah et al. (2018) presenterade 

som visade att transpersoner som blivit utsatta för fysiskt våld hade en högre sannolikhet att 

utveckla suicidala beteenden jämfört med de personer som inte blivit utsatta för våld och även de 

som blivit utsatta för våld orelaterat till deras könsidentitet. I deras forskning var det 80 procent 

av deltagarna som blivit attackerade fysiskt eller psykiskt just på grund av sin transidentitet. Rood 

et al. (2015) påpekade även att transpersoner som blivit utsatta för både fysiskt och psykiskt våld, 

hade ännu högre benägenhet för suicidala beteenden jämfört med de som inte fallit offer för 

någon typ av våld. Forskningen visade också att transpersonerna emellan, så hade FtM personer i 

större utsträckning än MtF personer blivit offer för våld. 

 

Kontakt med vården 

Bemötande 

I en intervjustudie gjord av Roller, Sedlak och Draucker (2015) framkom det att det största 

psykosociala problemet för deltagarna var svårigheter att finna sjukvård med tillräcklig 

transkompetens.  

 

I en studie gjord av Hagen och Galupo (2014) beskrevs hur transpersoner upplevde otaliga 

interaktioner samt situationer i vardagen då deras könsidentitet hamnade i fokus, mer eller mindre 

frivilligt. Detta konstanta fokus och att ofta känna ett behov av att bevisa vilket kön de 

identifierade sig som kunde leda till stark ångest. När vårdgivaren verkligen ser transpersonen 

som det kön hen identifierar sig med upplevde deltagarna i intervjustudien att fokus låg på deras 

hälsa under mötet med vården, och att fokus således hade skiftats från deras könsidentitet Tholin 

och Broström (2018) beskrev däremot något annat i en kvalitativ intervjustudie, där många av 

deltagarna kände en rädsla inför att söka sjukvård då deras transidentitet ofta blev sedd som 

tecken på psykisk ohälsa. Deltagarna upplevde att de således behövde vara på sin vakt så att inget 

viktigt medicinskt missades på grund av denna uppfattning. Några av de manliga deltagarna 

nämnde även att de inte längre blev kallade till screening för livmoderhalscancer och bröstcancer, 

även fast detta var aktuellt då de endast erhållit nytt personnummer men inte genomgått någon 

kirurgi. Majoriteten beskrev att de ofta sköt upp att söka vård så länge det bara gick. Flera av dem 

upplevde även att vårdpersonal såg deras könsidentitet som en grund till flera medicinska 

problem (Tholin & Broström, 2018). Detsamma rapporterade Lindroth (2016), då det i hennes 

studie framkom att rädsla för att bli illa behandlad av vårdpersonal ledde till en ovilja att söka 

sjukvård.  

 

Tholin & Broström (2018) identifierade tre teman bland känslorna en transperson mötte i 

vårdsammanhang; En känsla av att vara osynlig, Bördan av att bära på ett ansvar och Att väga 
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risker mot vinster. Det första temat visade på svårigheter att få sin könsidentitet bekräftad och 

uppmärksammad av hälso- och sjukvårdspersonal. Det andra temat syftade på deltagarnas känsla 

av att själva bära ansvar för sin vård då de kände på sig att vårdpersonalen inte skulle kunna 

erbjuda transkompetent vård, vilket i sin tur ledde till en rädsla för att personalen skulle känna sig 

obekväma och därmed inte veta hur de skulle agera. Deltagarna beskrev också att de rent 

rationellt visste att de inte ska ta på sig ansvaret för huruvida personalen kände sig obekväma 

eller inte, men att de trots detta ofta försökte komma på sätt att förhindra att detta skulle ske. Det 

sista temat, Att väga risker mot vinster handlade om huruvida deltagarna skulle våga komma ut 

inför vårdpersonalen. En majoritet av deltagarna önskade att de kände sig bekväma med att vara 

öppna med sin könsidentitet. Då skulle det i journalen stå rätt namn och pronomen, vilket i sin tur 

skulle leda till att vårdpersonalen automatiskt skulle veta vilka som var rätt att använda. Trots 

detta tvekade många av deltagarna och valde istället ofta att undanhålla den informationen av 

rädsla för att det skulle resultera i en sämre vård. Majoriteten av deltagarna upplevde att 

vårdpersonalen inte alltid bemötte dem i enlighet med deras könsidentitet, utan att personalen 

gjorde cis-normativa antaganden, det vill säga att alla identifierar sig med sitt biologiska kön 

(Tholin & Broström, 2018).  

 

2015 gjordes en kvalitativ intervjustudie med transpersoner i Sverige, om deras upplevelse av den 

icke transrelaterade vården (Westerbotn et al., 2017). I den framkom det att majoriteten av 

deltagarna hade positiva upplevelser av hälso- och sjukvården, vilket för deltagarna kändes 

förvånande då de ofta förutsätter att de ska bli dåligt bemötta. Trots detta uppgav de att de sällan 

eller aldrig blivit direkt diskriminerade av sjukvårdspersonal. Flera uppgav att de förväntade sig 

att fokus skulle ligga på deras könsidentitet, även när detta inte har varit relevant. Andra uppgav 

motsatt erfarenhet; att vårdpersonalen fokuserade mer på könsidentiteten än på det faktiska 

problemet som lett till vårdkontakten. Fenomenet med att söka hjälp för något som är totalt 

orelaterat till ens könsidentitet men att fokus ändå ligger på enbart just det, är något som även 

Lindroth (2016) rapporterade om i sin forskning. Trots att alla deltagarna uppgav ett flertal 

positiva upplevelser av mötet med vården så hade samtliga även negativa erfarenheter. 

Situationer då deras könsidentitet avslöjats inför andra, i till exempel väntrum, upplevdes som 

särskilt känsliga. Samtliga hade även upplevt att deras könsidentitet blivit ifrågasatt, speciellt i de 

fall då deras personnummer inte överensstämt med deras valda tilltalsnamn (Westerbotn et al., 

2017).  

 

Ytterligare svenska intervjustudier visade liknande fynd, av både positiv och negativ natur. Det 

som gjorde att ett möte med vården kändes positivt var när vårdpersonalen hade använt deras 

valda pronomen och namn, eller använde efternamnet (Tholin & Broström, 2018; Vogelsang, 

Milton, Ericsson & Strömberg, 2016). Flera av deltagarna hade dock upplevt möten då 

vårdpersonalen hade vägrat använda dessa, vilket ledde till frustration, ilska och nedstämdhet hos 

transpersonerna (Tholin & Broström, 2018). I studien gjord av Vogelsang et al. (2016) framkom 

det dock att flera av deltagarna istället poängterade att det åligger transpersonen själv att skapa ett 

bra möte med sjukvården, och att det således inte bara är vårdgivarens ansvar.  

 

Även i internationella studier visade resultaten på väldigt blandade upplevelser av mötet med 

vården. I en intervjustudie gjord av Hagen och Galupo (2014) framkom det att bortsett från 

vikten av användandet av korrekt namn och pronomen så beskrevs användandes av ett 

könsanpassat språk som något oerhört viktigt och speciellt meningsfullt. Det handlade om sättet 

vårdpersonalen talade på, och hur de tilltalade. När vårdgivaren kontinuerligt använde ett språk 

som bekräftade personens könsidentitet kände sig transpersonen stärkt i att våga tro på att 

vårdgivaren skulle erbjuda adekvat vård. Detta hade en positiv inverkan inte bara på vården, utan 

också på den upplevda hälsan. Även det språk som används vid diskussion om deltagarens kropp 
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ansågs vara viktigt. En deltagare nämnde till exempel ett tillfälle då hans gynekolog refererade 

till hans klitoris som hans penis. Även om han inte fann det nödvändigt kände han sig mycket 

mer bekväm efter att hon gjort ett försök till att vara bekräftande (Hagen & Galupo, 2014).  

 

Vogelsang et al. (2016) beskrev med hjälp av intervjudeltagarna hur vårdpersonal agerade 

professionellt i mötet med transpersoner. Ett möte upplevdes av transpersonerna som 

professionellt när vårdgivaren till exempel beskrev varför vissa tester behövde genomföras, 

genom normalisering av transsexualism samt när de kände att de blev sedda för den personen 

som den är och att vårdgivaren fokuserade på det som är relevant just i den situationen. God 

kommunikation ansågs också vara en del av ett professionellt bemötande. Vidare beskriver 

Vogelsang et al. (2016) att vårdpersonalen kunde visa respekt genom att inte ifrågasätta 

transpersoners sätt att leva och att inte förminska personens känslor och upplevelser. De 

underströk även vikten av empati och att vårdpersonalen verkligen lyssnade och försökte förstå, 

samt förmedlade en känsla av att allt kommer att bli bra.  

 

Okunskap 

Samtliga svenska studier inkluderade i föreliggande arbete rapporterade om bristen på kunskap 

om trans hos vårdpersonalen (Lindroth, 2016; Westerbotn et al., 2017; Vogelsang et al., 2016 & 

Tholin & Broström, 2018). Deltagarna i studien gjord av Vogelsang et al. (2016) beskrev en 

varierande kunskapsnivå hos vårdpersonalen gällande könsidentitet, sexualitet och 

könskorrigerande behandling. Ibland erkände vårdpersonalen bristande kunskap, men var nyfikna 

och ville lära sig, medan andra enbart var nonchalant. Upplevelser av nonchalant vårdpersonal är 

något som även bekräftades i studien av Westerbotn et al. (2017), där de flesta av deltagarna hade 

erfarenheter av detta. Deltagarna i studien gjord av Tholin och Broström (2018) beskrev 

upplevelser av att bli utfrågade av vårdpersonalen samt att fokus hamnade på att stilla 

personalens nyfikenhet genom att svara på frågor om hur det är att vara trans, om personen får 

hormoner och huruvida den planerar att genomgå kirurgi. Denna utfrågning kändes dock okej så 

länge vårdpersonalen kunde motivera att frågorna var av vikt för behandlingen, men detta var inte 

alltid fallet. Deltagarna upplevde att det även saknades kunskap om de behandlingar och den 

kirurgi som en könskorrigering innefattar. Några deltagare beskrev erfarenheter av att 

vårdpersonalen varit osäkra på huruvida de överhuvudtaget skulle kunna behandla personen, på 

grund av dennes hormonella eller kirurgiska status. Westerbotn et al. (2017) beskrev vidare 

problem som uppstod när en transperson behövde söka vård för specifika hälsotillstånd, såsom 

underlivsproblem. Det rådde ovisshet hos transpersonerna gällande vart det var lämpligt att vända 

sig i sådana fall, och det fanns en rädsla för att den generella vården inte skulle ha de medicinska 

kunskaperna som krävdes. En deltagare beskrev hur svårt det var att som transman behöva söka 

vård hos en gynekolog. Vissa deltagare beskrev hur de tvingades informera och ibland utbilda 

vårdpersonalen. Det sågs dock oftast som positivt, då vårdpersonalen visade ett genuint intresse 

att lära sig mer, medan andra upplevde det som att de tvingades utbilda vårdpersonalen för att 

kunna få bättre vård. Deltagarna beskrev hur det helt verkade saknas utbildning inom HBTQ och 

att vårdpersonalen inte förstod att hälsan kunde vara beroende av vart i transitionsprocessen 

personen befinner sig (Westerbotn et al., 2017; Vogelsang et al., 2016). Detta var något som 

bekräftade även av Lindroth (2016) med tillägg om att nyfikenheten hos vårdpersonalen gått så 

långt att de har bett att få se kroppsdelar som inte varit relevanta för hälsoproblemen som lett dem 

till vården och även kommenterat utseendet på dessa. Bristen på kunskap förekom även på 

klinker som skulle vara HBTQ-vänliga. Det framkom också att deltagare hade blivit ifrågasatta 

när de hade velat få en remiss till en könsidentitetsutredning och fått höra att det nog bara 

handlade om det faktum att personen i fråga var gay, och således inte i behov av någon utredning. 

Några deltagare hade blivit nekade terapi och samtalsstöd då personalen i fråga ansåg att deras 

sätt att leva stred mot dennes moraliska värderingar (Lindroth, 2016). Studier visade även att 
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transpersoner vid upprepade tillfällen tvingats svara på samma frågor om trans och allt vad det 

innebär av vårdpersonalen, och att vårdpersonalen trots detta inte verkade förstå, vilket skapade 

en känsla av utmattning. Författarna poängterade dock att okunskapen hos vårdpersonal kunde 

vara ett resultat av det faktum att transhälsa inte var inkluderat i kursplanen på läkar- och 

sjuksköterskeprogrammet (Tholin & Broström, 2018)  

 

Tillgänglighet 

Många deltagare upplevde hinder på vägen till mötet med vården, såsom diskriminering, 

okunskap, och det faktum att sjukförsäkringen (specifikt för USA) inte täcker transspecifik vård i 

form av till exempel hormonbehandling och kirurgi. Intervjudeltagarna hade själva aktivt behövt 

leta information och söka upp vårdinrättningar med tillräcklig transkompetens vilket forskning av 

både Roller, Sedlak och Draucker (2015) samt Hagen och Galupo (2014) bekräftade. Hagen och 

Galupo (2014) nämnde också att deltagarnas positiva upplevelser av vården sågs som positiva 

just tack vare kontrasten till de tidigare negativa upplevelser de haft med vårdinrättningar som de 

inte själva valt ut. Negativa erfarenheter ledde till att vägen till vården blev längre, då de själva 

var tvungna att finna en vårdinrättning som uppfyllde behoven relaterade till deras transidentitet. 

I en intervjustudie gjord av Roller, Sedlak och Draucker (2015) framkom det att det största 

psykosociala problemet för deltagarna var just svårigheten att finna sjukvård med tillräcklig 

transkompetens. För att få tillgång till sjukförsäkring tvingades flera av deltagarna att finna 

kryphål, där de kunde lura systemet. En deltagare hade till exempel fått sin mastektomi täckt av 

sjukförsäkringen genom att hävda att det behövdes i preventivt syfte då flera kvinnor i hans 

familj hade lidit av bröstcancer. Vissa hade turen att ha vårdpersonal som diagnostiserade dem 

med endokrina sjukdomstillstånd såsom obalans av hormonnivåerna, för att kunna få sin 

hormonbehandling täckt av sjukförsäkringen. För många blev således vård-sökandet en 

utmanande och frustrerande process som krävde mycket envishet och tålamod (Roller, Sedlak & 

Draucker, 2015). En studie gjord i Brasilien visade att vård till transpersoner inte ansågs vara en 

prioritet. Transpersonerna i studien upplevde svårigheter med att uppsöka vård, då tillgången till 

vård inte är självklar. Barriärer som stod i vägen för vården var diskriminering, brist på kunskap 

och information samt en policy som inte tillgodosåg deras behov (Lobato et al., 2019).    

 

Transrelaterad vård 

Vogelsang et al. (2016) beskrev deltagarnas upplevelse av transrelaterad vård, och 

könsidentitetsutredningen. Deltagarna berättade hur vårdpersonalen utsatt dem för könsstereotypt 

tänkande; att de, för att få diagnosens transsexualism, förväntades klä sig och agera som det 

upplevda könet. Det framkom även att transsexuella personer under utredning var väldigt 

beroende av vårdpersonalen, eftersom det är de som bestämmer huruvida personen skulle få en 

diagnos eller inte. Det blev extra sårbart under denna process, då det inte fanns möjlighet att byta 

läkare, om en till exempel skulle ha blivit illa bemött. Flera beskrev hur de hade blivit ifrågasatta 

och att de tvingats förklara för vårdpersonalen att de tidigare hade försökt att inte vara 

transsexuella och att de inte skulle utsätta sig för processen om det inte var nödvändigt att 

korrigera sin kropp för att känna sig hel. Sårbarheten hos deltagarna i studien handlade till stor 

del om att de hade en nedvärderande syn på sig själva, och att de inte själva gjort valet att vara 

transsexuell. Vogelsang et al. (2016) beskrev även intervjudeltagarnas känsla av brist på stöd från 

vården. I synnerhet när utredningen var över och det var dags att ansöka om nytt personnummer. 

Flera ställde sig frågande till hur en skulle ansöka, vem som skulle godkänna ansökan och hur 

processen gick till. Negativa upplevelser av könsidentitetsutredningen var något som även 

belystes av Westerbotn et al. (2017) då alla studiedeltagarna upplevt att de blivit bättre bemötta 

inom den icke-transrelaterade vården, än de blivit av vårdpersonalen under utredningen. 

Vårdpersonalen i utredningsteamen uppfattades som mer nonchalanta och utan medkänsla, i 

motsats till vårdpersonalen inom exempelvis primärvården, som snarare bemötte deltagarna med 



 

21 
  

respekt och värdighet. En deltagare upplevde att en utredare var mer trångsynt och fördomsfull än 

hans gamla husläkare varit. Samtliga deltagare uppgav även att vårdpersonalen som arbetade i 

utredningsteamen hade ett stereotypt tankesätt och en konservativ syn på vad som är manligt och 

kvinnligt, vilket ledde till att deltagarna överdrev sina könsuttryck för att passa in i en mer 

stereotyp könsroll. Detta var något som även belystes av Lindroth (2016) där deltagarna generellt 

var nöjda med utredningen, men att de upplevde det som att de behövde passa in i en specifik 

mall för att uppfylla diagnoskriterierna. En deltagare beskrev det som att teamet ville det som var 

bäst för en, men att det samtidigt var just vårdpersonalen som hade nycklarna till det liv personen 

ifråga ville börja leva. Många beskrev upplevelser av att plötsligt bli lämnade åt sitt öde efter att 

de har fått specialiserad transvård. Vårdkontakten tog plötsligt slut och personen blev således 

lämnad ensam, med en helt ny kropp att förhålla sig till. Detta var något som problematiserades 

av flera deltagare, de saknade hjälp och stöd med att förhålla sig till sin nya kropp och alla tankar 

kring exempelvis sexualitet och sex som plötsligt uppstod. Deltagarna beskrev att de trodde att de 

skulle erhållit allt de önskat sig när transitionen var klar, men så stod de där, utan allt det, och 

utan tillräcklig tillgång till samtalsstöd. Efter att under en lägre tid ha försökt re-orientera sig i sin 

kropp, så fanns det inte längre någon som frågade hur de mådde, eller någon att bolla tankar om 

nuet och framtiden med (Lindroth, 2016). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion   

 

I föreliggande litteraturöversikt visar resultat att transpersoner är en utsatt grupp med lägre 

skattad livskvalitet och hälsotillstånd än den övriga befolkningen. De utsätts ofta för våld och 

diskriminering och är mer benägna till suicidala handlingar, vilket även speglar sig i en högre 

prevalens av suicid och suicidala handlingar. Ett stödjande socialt nätverk har en god inverkan på 

hälsan och tvärtom i de fall där nätverket brister, det sociala nätverket är således både en risk och 

skyddsfaktor för den upplevda hälsan hos transpersonerna. I mötet med vården har majoriteten av 

personerna upplevt att vårdpersonalen saknar kunskap om trans och den vård samt stöd denna 

grupp är i behov av, dessutom har många även erfarenhet av dåligt bemötande vilket i sig 

resulterar i en sämre upplevd hälsa samt att de drar sig från att söka vård. Alla dessa faktorer har 

en negativ effekt på hälsan och alla bidrar de till att transpersoner kan få det svårt att känna en 

känsla av sammanhang vilket även det på egen hand leder till sämre upplevd hälsa. 

 

Resultatet visade att det föreligger stor brist på kunskap om transpersoner och transidentitet hos 

hälso- och sjukvårdspersonal (Lindroth, 2016; Westerbotn et al., 2017; Vogelsang et al., 2016; 

Tholin & Broström, 2018). Detta styrks även i amerikansk forskning från Chisolm-Straker et al. 

(2018) där vårdpersonalen var i forskningens fokus. Studien genomfördes med syftet att 

undersöka vilken kunskap, vilka attityder och vilket beteende vårdpersonalen själva ansåg att de 

hade gentemot/om transpersoner som sökte vård på en akutmottagning. Resultatet visade att 82,5 

procent av deltagarna inte hade någon formell utbildning om hur patientgruppen skulle vårdas. 88 

procent av deltagarna hade vårdat en transperson och majoriteten ansåg att de var tillräckligt 

bekväma med att fråga om personligt pronomen. Kunskap om könsbekräftande kirurgier var det 

endast 26,1 procent av de deltagande som hade. Ännu lägre var andelen, 9,8 procent, som visade 

på hur många som kände till de vanligaste könsbekräftande läkemedlen. Resultatet i studien 

visade slutligen på att de flesta av respondenterna saknade grundläggande klinisk kunskap om hur 

transpersoner och personer med könsdysfori skulle vårdas (Chisolm-Straker et al., 2018). I en 

annan studie genomförd av Carabez, Pellegrini, Mankovitz, Eliason och Scott (2015) ämnade 

forskarna ta reda på sjuksköterskors kunskap om transterminologi. Endast 5 procent uppgav att 

de verkligen förstod frågan och således kunde förklara hur deras arbetsplats kunde identifiera 
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transpersoner, medan resterande 95 procent inte hade någon aning om vad frågan innebar, kände 

sig förvirrade av termen könsinkludering, visade med kroppsspråket att de blev obekväma 

och/eller ansåg att frågan var irrelevant. Detta är också i linje med vad Tholin & Broström (2018) 

belyst; att okunskapen hos vårdpersonalen kan vara ett resultat av att transhälsa inte ingår i 

kursplanen för läkar- och sjuksköterskeprogrammet.  

Resultatet visade att det även råder stor brist på transkompetent bemötande (Lindroth, 2016; 

Westerbotn et al., 2017; Vogelsang et al., 2018; Tholin & Broström, 2018). 

Folkhälsomyndigheten (2015) har kommit fram till samma resultat i en undersökning, vilket är 

den största svenska enkätstudien med transpersoner i fokus som genomförts. 800 transpersoner 

deltog i studien och av dessa var det 28 procent som hade upplevt ett dåligt bemötande av vården 

relaterat till sin transidentitet, och 5 procent hade blivit vägrade vård. 40 procent av de som 

upplevt dåligt bemötande i sjukvården uppgav att de dragit sig från att söka vård igen, på grund 

av rädslan för dåligt bemötande. 23 procent avstod att uppsöka hjälp på grund av att de tidigare 

hade blivit illa bemötta. 23 procent svarade även att sjukvårdspersonalen haft intentionen att 

hjälpa, och velat hjälpa, men saknat den kunskap om transfrågor som varit nödvändig. I KASAM 

finns tre komponenter som behöver uppfyllas för att man ska ha en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1991). Vården kan hjälpa till att uppnå KASAM tillsammans med personer som 

upplever ohälsa. Genom att ha en ärlig kommunikation och förmedla kunskap kan begriplighet 

skapas, hanterbarhet genom att erbjuda resurser som stöd, och meningsfullhet kan åstadkommas 

genom att ge motivation och uppmuntran (Langius-Eklöf, & Sundberg, 2014). 

Nästan hälften av de transpersoner som sökt vård hade behövt utbilda sjukvårdspersonalen om 

transfrågor, för att i sin tur kunna få den hjälp de behövt. Nästan en femtedel av respondenterna 

uppgav också att sjukvårdspersonal hade vägrat använda det namn och pronomen som 

respondenterna valt och velat använda. Värt att påpeka är å andra sidan att 65 procent av 

respondenterna i studien hade positiva upplevelser av vården (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Situationen och kontakten med hälso- och sjukvården bör förbättras för ännu fler, givet det 

faktum att hälso- och sjukvårdslagen anger att alla ska ha lika vård på samma villkor (SFS 

2017:30) Meningen med vården är att främja hälsa (SFS 2017:30), men bristen på kunskap om 

denna minoritetsgrupp gör snarare mötet med vården till något som bidrar till sämre upplevd 

hälsa. Transpersoner drar sig från att söka sjukvård, trots att behovet finns vilket kan resultera i 

fysisk såväl som psykisk ohälsa (Shah et al., 2018; Tholin & Broström, 2018). Dessa fynd är 

även i linje med Socialstyrelsen (2018), Meyer (2003) samt Dahlgren och Whitehead (1992) som 

rapporterat att personer som dagligen behöver ta emot kränkningar och blivit bemötta med 

oförståelse försätts i ett tillstånd av ohälsa. Denna ohälsa ledde till självskadebeteenden, 

suicidförsök och i vissa fall även suicid. Ett annat fynd i litteraturöversikten var att transpersoner 

upplevt betydligt sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen, nationellt såväl som internationellt. 

I resultatet presenteras forskning från Kanada, USA och Pakistan där samtliga fynd visade att 

transpersoner är mer benägna till suicidala handlingar än övriga befolkningen (Bauer et al., 2015; 

Reisner et al., 2015; Shah et al., 2018). Liknande resultat rapporterade även 

Folkhälsomyndigheten (2015) i tidigare nämnda undersökning. Drygt hälften av de medverkande 

upplevde sin hälsa som bra, samtidigt som över en tredjedel uppgav att de under det senaste året 

minst en gång allvarligt övervägt att suicidera. Fem procent av de medverkande hade under det 

senaste året gjort ett eller flera försök till suicid. Antonovsky menar att människor med stark 

KASAM bättre hanterar livets stressorer och kan således i högre grad bevara hälsa (Antonovsky, 

1991) Att tillhöra en utsatt grupp så som transpersoner gör, kan göra det svårt att finna en känsla 

av sammanhang, då de kämpar och/eller kämpat med förvirring kring sin egen identitet samt 

uteslutits från sociala sammanhang och sociala grupper. 
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I resultatet belystes att ett stort socialt stöd visat sig vara skyddande mot försöken till suicid, att 

en stor andel transpersoner hade upplevt social utstötthet och att de hade blivit utstötta från 

familjen på grund av deras transidentitet (Shah et al., 2018; Bauer et al., 2015; Lobato et al., 

2019). De transpersoner som upplevde ett socialt stöd skattade sin upplevda hälsa bättre jämfört 

med de transpersoner som sällan eller aldrig hade stöd (Zeluf et al., 2016) I artikeln av Winter et 

al. (2016) framkom det att de rapporter som idag finns tillgängliga pekade på att unga 

transpersoner ofta mött intolerans, såväl i hemmet som i skolan. På grund av sin transidentitet 

valde många att hoppa av skolan för att inte behöva bli diskriminerade eller utsatta för övergrepp. 

De ungdomar vars föräldrar hade svårt att acceptera sina barns transidentitet lämnade hemmet 

eller blev helt enkelt tvingade att lämna. Att ett stort socialt nätverk agerar skyddsfaktor mot 

psykisk ohälsa och suicid är inget som är specifikt för transpersoner. Det som gjort det värre hos 

transpersoner var just det faktum att många blivit socialt utstötta och utkastade från sina hem, 

vilket kraftigt minimerade denna skyddsfaktor (Winter et al., 2016). Trots att 

könsidentitetsutredningen i Sverige har fått utstå mycket kritik är det i varje fall en ljusglimt att 

de noga utreder hur det sociala nätverket ser ut, för att se så att det finns personer som kan ta 

emot när bördan börjar bli för tung. Forskning från Olson, Durwood, DeMeules och McLaughlin 

(2016) visade på att barn som blev stöttade i sin transidentitet inte skiljde sig från barn utan en 

transidentitet beträffande depression. Däremot visade fynden att barnen som identifierar sig som 

transpersoner hade en något högre grad av ångest, men författarna till artikeln underströk att det 

inte rörde sig om ångest som behövde behandlas eller var i närheten av den nivån, utan det 

handlade om marginellt förhöjda nivåer. 

När sjuksköterskan arbetar med denna holistiska modell för att få personen att uppleva hälsa 

(Willman, 2014) arbetar hen även med hänsyn till en hållbar utveckling (Harris, Pisa, Talioaga & 

Vezeau, 2009). Resultatet i forskningen av Lindroth (2016) visade att många transpersoner kände 

oro och upplevde flera svårigheter när könsidentitetsutredningen var färdig. Utredning är lång 

och innefattar kontakt med många yrkesgrupper inom vårdsektorn, dock är en införstådd med vad 

som kommer att ske under processen. När utredningen är färdig däremot försvinner personalen 

runt omkring och en står plötsligt ensam, utan att veta hur en nu ska gå tillväga och vad som 

kommer att ske (Lindroth, 2016). Personerna kan i detta skede inte ha KASAM då situationen 

varken känns hanterbar eller begriplig. I ljuset av detta finns ett behov av att de över 

könsidentitetsutredningen, vilket även skulle främja en hållbar utveckling av transvården. 

 

Då incidensen blir högre, allt fler transpersoner vågar komma ut och leva som sitt rätta jag, är det 

relevant för samhället att följa med i denna utveckling. En god kunskap om transpersoner, deras 

hälsa och behov är relevant ur ett samhällsperspektiv, för hur ska vård som är lika för alla kunna 

bedrivas om hälso- och sjukvårdpersonalen inte har kunskap om grupper som denna? För att 

skapa en vård som är hållbar i längden och behandlar alla lika är det av stor vikt att hälso- och 

sjukvårdpersonal får utbildning som stärker och säkerställer kompetensen. Den kunskap som 

denna litteraturöversikt bidrar med är ett steg mot en mer hållbar utveckling. Genom att öka 

kunskapen om transpersoners hälsa kan hälso- och sjukvårdspersonal fånga upp ohälsa på ett 

tidigt plan och således minska eventuella vårdtider, lidande och kostnader för behandling, både 

för transpersonerna själva och för det nätverk runt omkring som drabbas när en person upplever 

ohälsa och i värsta fall suicid.  

 

Baserat på det som presenterats under resultatet anses syftet vara besvarat, då fynden beskriver 

transpersoners upplevelse av hälsa.  
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Metoddiskussion  

Valet av ämne kom sig av gemensam förförståelse och en personlig upptäckt av att det finns brist 

på kunskap om trans inom HBTQ-communityt. Detta engagemang och förförståelse gjorde 

kunskapsluckan tydlig. Förförståelsen är ingenting som har påverkat resultatet, då resultat inte 

utelämnats, förstärkts eller förvrängts på grund av denna. Det systematiska arbetet och objektiva 

förhållningsättet har förstärkts genom att sökstrategier har använts och att metodavsnittet är 

utförligt beskrivet, vilket även har givit arbetet en transparens. Arbetet har även behandlats och 

lästs igenom varje vecka i en handledningsgrupp av sex andra studenter samt en handledare. Alla 

fynd i artiklarna som svarat på syftet har inkluderats helt oberoende av egna erfarenheter eller 

värderingar, då intresse inte legat i att förstärka dessa utan att ta reda på hur den faktiska 

hälsosituationen ser ut hos transpersoner. Det är kanske lätt att tro att alla så kallade bokstäver 

inom HBTQ ska ha kunskap om respektive bokstav. Homo-, bisexuella och queers har god 

kunskap om sexuella läggningar och varandras bokstäver, men T:et är något som ofta bara finns 

med, utan kunskap om vad de olika transidentiteterna innebär. Transpersoner är således ofta 

uteslutna även från den minoritetsgrupp de tillhör. 

 

Valet av metod föll på litteraturöversikt då denna metod ger en fördjupad förståelse, i detta fall 

om transpersoners upplevelse av hälsa. En litteraturöversikt ger en bred översikt vilket gör det 

lättare att identifiera kunskapsluckor och därmed besvara syftet (Friberg, 2017). Användandet av 

en kvalitativ metod hade kunnat ge en mer specifik förståelse, men på en begränsad grupp och 

inte lika generellt som en litteraturöversikt ger. En kvalitativ intervjustudie hade inte varit möjlig 

att genomföra då det är en tidskrävande metod och med den tidsram som funnits skulle kvaliteten 

på resultatet inte blivit lika gediget (Danielson, 2017). Det hade heller inte varit möjligt med 

tanke på Dataskyddsförordningen: The General Data Protection Regulation (GDPR) och på 

bristande möjlighet att hantera intervjudeltagarnas uppgifter. En kvantitativ studie hade gett en 

mer generell bild över problemområdet, men då hade den djupare förståelsen gått förlorad. 

Således var en litteraturöversikt en relevant metod då denna fick med båda delarna.  

 

Från början söktes artiklar som var upp till 10 år gamla, för att litteraturöversikten skulle baseras 

på aktuell forskning. Denna avgränsning gav väldigt många träffar och många av de artiklar som 

svarade på litteraturöversikten var endast några år gamla. Sökningarna begränsades därför till de 

senaste fem åren istället. Detta ansågs vara en styrka i litteraturöversikten då det garanterade den 

senaste forskningen, vilket var viktigt inom det valda problemområdet där det ständigt sker 

förändringar. En svaghet i denna avgränsning var att äldre relevant forskning kan ha gått förlorad, 

men å andra sidan ansågs denna avgränsning inte påverkat resultatet negativt då inkluderade 

artiklar håller en hög kvalitet och besvarar syftet. De sökord som användes var relevanta för 

syftet och för att öka specificiteten användes både MeSH-termer och fritextsökning, vilket gjorde 

att artiklar som inte var indexerade gått förlorat. Användandet av Karolinska institutets webbsida 

Svensk MeSH underlättade vid översättningen av de svenska begreppen till en engelsk 

motsvarighet, i och med detta minskade risken för felöversättning med efterföljande 

konsekvenser. Då flera artiklar förekom i olika sökordskombinationer och det faktum att 

sökningar gjordes i både PubMed, Cinahl och KI Open Archive ökade litteraturöversiktens 

sensitivitet och således också trovärdighet (Henricson, 2017). En annan styrka för trovärdigheten 

är valet att endast inkludera artiklar som var peer-reviewed. I och med att urvalsprocessen och 

datainsamlingen noggrant har presenterats, har studiens reproducerbarhet stärkts.  

Det var viktigt att använda internationell såväl som nationell forskning. Fynden från inkluderade 

artiklar publicerade i USA, Kanada, Belgien och Schweiz stärker resultatets överförbarhet, då 

dessa länder, likt Svergie, räknas till västvärlden och innehar liknande synsätt och värderingar 

(Henricson, 2017). Trots att USA har ett sjukförsäkringssystem som inte liknar den svenska 
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sjukvården, var den ändå relevant för att visa på utsattheten och svårigheter som transpersoner 

upplever i mötet med vården. Forskning från Pakistan, Iran och Brasilien tillförde information om 

hälsa internationellt och resultaten från dessa länder visade även vikten av det sociala nätverket.  

Efter att datainsamlingen var slutförd och kvalitetsgranskningen påbörjades hade 19 artiklar tagits 

fram. Två av de exkluderade artiklarna valdes bort på grund av bristande analysavsnitt, den tredje 

på grund av bristfällig resultatredovisning. Detta anses ha gynnat trovärdigheten ytterligare. 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) är 15 artiklar ett tillräckligt antal för att en 

litteraturöversikt ska vara värdefull. I föreliggande arbete har 16 artiklar inkluderats vilket således 

är ett tillräckligt antal. De 16 artiklar som har inkluderats har granskats med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Berg et al., 1999; Willman et al., 

2016) och för att stärka studiens trovärdighet har samtliga artiklar granskats, analyserats och 

jämförts tillsammans. Samtliga inkluderade artiklar håller medelhög eller hög kvalitet, vilket ger 

studien en högre vetenskaplig tillförlitlighet. Två av de inkluderade artiklarna har funnits genom 

manuell sökning. De manuella sökningarna har varit positiva för resultatet men negativa för 

litteraturöversiktens möjlighet till reproducerbarhet, då denna försvåras i och med kompletterande 

sökningar (Forsberg & Wengström, 2015). 

Trovärdigheten i studien har stärkts ytterligare med hjälp av att utomstående i form av en 

handledningsgrupp vid upprepade tillfällen har läst och kommenterat studien.  

 

Slutsats  

Enligt det funna resultatet är transpersoner en utsatt grupp nationellt såväl som internationellt. 

Deras hälsa är sämre än övriga befolkningens, suicidaliteten betydligt högre och de upplever 

dåligt bemötande från vården. Bristen på kunskap om trans är låg hos vårdpersonal och 

transpersoner upplever att de själva måste undervisa sjukvårdspersonalen om trans. Utbildning 

om trans och HBTQ måste inkluderas i läkar- och sjuksköterskeprogrammet för att kunna ge 

transpersoner ett bra bemötande inom vården och för att tidigt kunna fånga upp de transpersoner 

som visar tecken på ohälsa. Könsidentitetsutredningens utformning bör även ses över då den i 

nuläget bidrar till en sämre hälsa hos transpersoner. Det finns behov av en tydlig plan för vad 

som händer när utredningen är färdig, och att personen har en etablerad relevant kontakt dit den 

kan vända sig med hjälp och stöd. 

 

Fortsatta studier  

Fortsatt forskning bör handla om förbättringsarbete för att göra vården mer transinkluderande. 

Hur kan man öka transkompetensen hos vårdpersonalen? Kan kunskap om trans och HBTQ vara 

en skyddsfaktor för transpersoner? Transpersoner blir exkluderade redan i väntrummet, då deras 

identitet inte existerar på hälsoformulären. Kan transinkluderande hälsoformulär göra att fler 

transpersoner vågar söka vård? Hur säkerställer och behåller vi tillräcklig kompetens hos 

vårdpersonalen?  

 

Klinisk tillämpbarhet  

En förhoppning är att denna litteraturöversikt ska kunna ge fördjupade kunskaper om 

transpersoner, deras hälsa och vad som saknas i mötet med vården, samt att den ska fylla 

kunskapsluckor hos den hälso- och sjukvårdspersonal den hamnar i händerna på. 
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I 

BILAGA A 

 

Diagnoskriterierna för könsdysfori är enligt DSM-V (Herlofson, 2014, s. 182): 

 

“A. En uttalad brist på samstämmighet mellan personens upplevda/uttryckta könstillhörighet och 

den tilldelade könstillhörigheten som varat i åtminstone 6 månader, vilket tar sig uttryck I minst 

två av följande:  

 

1.  En uttalad brist på samstämmighet mellan personens upplevda/uttryckta 

könskarakteristika och dennes primära och/eller sekundära könskarakteristika (eller 

förväntade) 

2.  Stark önskan att bli av med sina primära och/eller sekundära könskarakteristika på 

grund av brist på samstämmighet med upplevd/uttryckt könstillhörighet (eller önskan 

att förhindra utvecklingen)  

3.  Stark önskan att få det motsatta könets primära och/eller sekundära könskarakteristika  

4.  Stark önskan att tillhöra det motsatta könet (eller annan alternativ könstillhörighet som 

skiljer sig från det tilldelade)  

5.  Stark önskan att bli bemött som en av det motsatta könet (eller annan alternativ 

könstillhörighet)  

6.  Obehag med primära och/eller sekundära könskarakteristika (eller förväntade)  

7.  Stark övertygelse att de egna känslorna och reaktionerna är typiska för det motsatta 

könet (eller annan alternativ könstillhörighet)  

 

B. Tillståndet är förenat med kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i skolan 

eller inom andra viktiga funktionsområden” 

 

Diagnoskriterierna för transsexualism, F64.0 i ICD-10 är (WHO, 1992, s. 215): 

 

”F64.0 Transsexualism  

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

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

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

preferred sex.  

Diagnostic guidelines:  

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

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

such as schizophrenia, or associated with any intersex, genetic, or sex chromosome 

abnormality.” 

 



 

 

 

 

II 

             

 

BILAGA B 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet 



 

 

                     

III 
 

  

BILAGA C 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bauer, G. R.,  

Scheim, A. I.,  

Pyne, J.,  

Travers, R., & 

Hammond, R.  

2015 

Kanada 

Intervenable factors 

associated with 

suicide risk in 

transgender persons: 

A respondent driven 

sampling study in 

Ontario, Canada. 

Att identifiera faktorer 

förknippade med 

minskad risk för 

suicidstankar eller 

försök till suicid hos 

transpersoner. 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Självidentifierade 

transpersoner över 16 års 

ålder. Boende, arbetande eller 

mottar hälso- och sjukvård i 

Ontario.  

Datainsamling: Data samlades 

in via respondent-driven 

sampling. 

Analys: Statistisk analys 

 

380 

(53) 

Resultatet visade bevis på att social 

inkludering, skydd mot transfobi och 

att ha genomgått medicinsk övergång 

hade en betydande effekt för minskat 

antal suicidtankar och försök till 

suicid hos transpersoner. 

    

    

   

 

P 

I 

Hagen, D. B., & 

Galupo, M. P 

2014 

USA 

Trans* Individuals’ 

Experiences of 

Gendered Language 

with Health Care 

Providers: 

Recommendations 

for Practitioners 

Att undersöka 

transpersoners 

erfarenheter av genus 

och könsuttryck i 

interaktionen med 

deras vårdgivare samt 

betydelsen av detta. 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Personer över 18 år som 

identifierade sig trans*. 

Datainsamling:  

Semi-strukturerade intervjuer. 

Analys: Tematisk analys. 

 

20 

(-) 

Att vårdgivaren använder ett 

könsansspat språk visade sig ha stor 

betydelse för transpersonernas 

upplevelser av vården. Genom detta 

kände transpersonerna sig bekräftade, 

det påverkade deras känsla av 

trygghet, tillit och förväntningarna på 

vården positivt. 

 

K 

I 

Jellestad, L.,  

Jäggi, T.,  

Corbisiero, S., 

Schaefer, D. J., 

Jenewein, J., 

Schneeberger, A., 

Kuhn, A., &  

Garcia Nuñez, D. 

2018 

Schweiz 

Quality of Life in 

Transitioned Trans 

Persons: A 

Retrospective Cross-

Sectional Cohort 

Study 

Att undersöka 

sambandet mellan GAI 

(Medical gender-

affirming 

interventions) och 

livskvaliteten hos 

transpersoner som 

genomgått en 

transition.  

Design: Retrospektiv 

tvärsnittsstudie.   

Urval: Personer över 18 år, 

tysktalande och som 

genomgått en transition. 

Datainsamling: Webb-enkäter 

och enkäter brevledes.  

Analys: Genom att jämföra 

medelvärdet mellan 

könsgrupper.  

 

143 

(-) 

Både transmännen och 

transkvinnorna upplevde sämre 

livskvalitet än övriga befolkningen. 

Inom transgruppen hade de icke-

binära individerna sämst livskvalitet 

och betydligt fler depressiva symtom.  

R 

II 



 

 

                     

IV 
 

  

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lindroth, M 

2016 

Sverige 

‘Competent persons 

who can treat you 

with competence, as 

simple as that’ – an 

interview study with 

transgender people 

on their experiences 

of meeting health 

care professionals 

 

Att beskriva hur 

transpersoner upplevde 

mötet med hälso- och 

sjukvården. 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval:  Självidentifierade 

transpersoner mellan 18 och 74 

år gamla.  

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Konstruktivistisk 

grundad teori. 

20 

(-) 

Resultatet vittnade om respektlöshet 

bland hälso- och sjukvårdspersonal. 

Transpersoner upplevde bristande 

kunskap, cis- och heteronormativitet 

och hade begränsad tillgång till olika 

hälsofrämjande miljöer.  

K 

I 

Lobato, M. I.,  

Soll, B. M.,  

Brandelli Costa, A., 

Saadeh, A.,  

Gagliotti, D. A. M., 

Fresán, A., 

Reed, G., &  

Robles, R.  

2019 

Brasilien 

Psychological 

distress among 

transgender people in 

Brazil: Frequency, 

intensity and social 

causation - an ICD-

11 field study. 

Att undersöka 

huruvida upplevelser 

av psykisk utmattning 

och ångest relaterat till 

könsidentiteten var 

starkare relaterat till 

upplevelsen av 

könsdysfori per se än 

till upplevelser av 

social utfrysning. 

 

Design: Fältstudie 

Urval:  Patienter mellan 18 och 

53 års ålder som identifierar 

sig som transpersoner.  

Datainsamling: Strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Statistisk analys 

gjordes för att jämföra olika 

variabler. 

103 

(-) 

Resultatet visade att majoriteten av 

transpersonerna upplevde psykisk 

ohälsa relaterat till sin könsidentitet 

och att social utfrysning var en 

betydande faktor till detta. 

P 

II 

Meyer, I. H.,  

Brown, T. N. T., 

Herman, J. L., 

Reisner, S. L., & 

Bockting, W. O.  

2017 

USA 

Demographic 

Characteristics and 

Health Status of 

Transgender Adults 

in Select US 

Regions: Behavioral 

Risk Factor 

Surveillance System, 

2014. 

Att beskriva 

hälsosituationen hos 

transpersoner i USA. 

Design: Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Icke inneliggande 

personer över 18 år. Ena 

gruppen bestod sedan av 

personer vilka identifierade sig 

som trans och andra gruppen 

av de personer som inte 

identifierade sig som trans. 

Datainsamling: Frågeformulär 

över telefon. 

Analys: Bivariat analys 

 

691+150 765 

(2 606) 

Resultatet belyste områden av 

otillfredsställda behov hos 

transpersoner. I jämförelse med 

cispersoner hade transpersoner en 

högre förekomst av dålig allmän 

hälsa.  

P 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Motmans, J.,  

Meier, P.,  

Ponnet, K., & 

T’Sjoen, G.  

2012 

Belgien 

Female and male 

transgender quality 

of life: 

Socioeconomic and 

medical differences. 

Att bedöma 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

transpersoner. 

 

 

Design:  

Tvärsnittsstudie 

Urval:  

Transpersoner vilka levde som 

sitt upplevda kön och talade 

nederländska. 

Datainsamling: 

Enkätundersökning 

Analys:  

Statistisk analys 

255 

(-) 

Livskvaliteten hos transkvinnor 

skiljde sig inte märkbart från kvinnor 

i den övriga befolkningen, medan 

transmän upplevde en sämre 

livskvalitet än männen i övriga 

befolkningen. Transkvinnor hade 

sämre livskvalitet än transmän. 

Transpersoner som var äldre, 

lågutbildade, arbetslösa och var 

singlar upplevde märkbart sämre 

livskvalitet.  

 

 

 

 

 

P 

I 

Persson. Tholin, J., & 

Broström, L.  

2018 

Sverige  

Transgender and 

gender diverse 

people's experience 

of non-transition-

related health care in 

Sweden 

Att utforska 

transpersoner och 

könsöverskridande-

personers upplevelser 

av tillgången till vård i 

Sverige 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie 

Urval: Personer som 

identifierar sig som trans eller 

könsöverskridande identitet 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys med 

ett induktivt tillvägagångsätt 

 

 

 

 

 

14 

(2) 

Deltagarna upplevde svårigheter att 

få sin könsidentitet bekräftad i möten 

med vårdpersonalen. De flesta 

vårdgivarna verkade sakna kunskap 

om transpersoner, och deltagarna 

ansåg att de behövde ta ett stort 

ansvar själva för att se till att de fick 

tillräckligt med vård. På grund av 

negativa erfarenheter, eller rädsla för 

dem, undvek vissa deltagare att söka 

vård eller så valde de att undanhålla 

sin transkönsidentitet under 

hälsokonsultationer. 

 

 

K 

I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Reisner, S. L.,  

Vetters, R.,  

Leclerc, M.,  

Zaslow, S.,  

Wolfrum, S.,  

Shumer, D., & 

Mimiaga, M. J. 

2015 

USA 

Mental health of 

transgender youth in 

care at an adolescent 

urban community 

health center: A 

matched 

retrospective cohort 

study 

Att jämföra den 

psykiska hälsan hos 

unga transpersoner i 

förhållande till 

jämnåriga cis-personer. 

 

 

 

Design: Retrospektiv 

kohortstudie 

Urval: Transpersoner mellan 

12 och 29 år gamla och 

inskrivna på vårdcentral i 

Boston. Jämförelsegruppen 

bestod av jämnåriga cis-

personer. 

Datainsamling: Underlaget till 

studien extraherades från 

patienternas 

registreringsinformation, 

självifyllda blanketter om 

beteende samt från 

vårdpersonalens berättelser. 

Analys: Statistisk analys 

 

 

180+180 

(-) 

Jämfört med cis-personerna hade 

transpersoner två till tre gånger ökad 

risk för depression, ångestbesvär, 

självmordstankar, självmordsförsök, 

självskada utan dödlig avsikt och 

både gällande öppen- och slutenvårds 

patienter. 

 

    

  

     

    

   

 

R 

II 

Roller, C. G.,  

Sedlak, C., & 

Draucker, C. B.  

2015 

USA 

Navigating the 

System: How 

Transgender 

Individuals Engage 

in Health Care 

Services. 

Att konstruera en 

teoretisk ram som 

visade 

processen genom 

vilken transpersoner 

deltar i hälso- och 

sjukvård och hur det 

påverkade deras hälsa. 

 

Design: Grundad teoristudie 

Urval: Självidentifierade 

transpersoner över 21 år, som 

talade och förstod engelska 

samt hade mottagit sjukvård. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Jämförande analys 

som även inkluderade öppen 

kodning, kategoribildning och 

teoretisk kodning 

 

 

25 

(-) 

Forskningen fastställde att det 

huvudsakliga psykosociala problemet 

för deltagarna var kampen att hitta 

transkompetent vård. Deltagarna 

kunde inte ta en "direkt väg" för att få 

vård utan behövde snarare ingå i en 

process för att övervinna barriärer 

såsom diskriminering och brist på 

kunskap. 

 

K 

II 
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rood, B. A.,  

Puckett, J. A., 

Pantalone, D. W., & 

Bradford, J. B.  

2015 

USA 

Predictors of 

Suicidal Ideation in a 

Statewide Sample of 

Transgender 

Individuals  

  

   

  

  

   

 

Att undersöka om 

erfarenheter av fysiskt 

och sexuellt våld samt 

diskriminering på 

grund av 

könsidentiteten 

påverkade 

sannolikheten för att 

transpersoner upplever 

suicidtankar, samt om 

det fanns skillnader i 

livslängd baserat på 

könsstatusen.  

 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Transpersoner över 18 

år, bosatta eller under 

utbildning i Virginia 

Datainsamling:   

Enkäter 

Analys: Statistisk analys 

350 

(37) 

Fynden visade att transpersoner som 

upplevt diskriminering eller blivit 

utsatta för våld, upplevde 

suicidtankar i större utsträckning än 

dem som inte har upplevt någon av 

stressorerna. 

 

P 

I 

Shah, H. B. U., 

Rashid, F.,  

Atif, I.,  

Hydrie, M. Z.,  

Fawad, M. W. B., 

Muzaffar, H. Z., 

Rehman, A.,  

Anjum, S.,  

Bin Mehroz, M., 

Haider, A.,  

Hassan, A., &  

Shukar, H.  

2018 

Pakistan 

 

 

Challenges faced by 

marginalized 

communities such as 

transgenders in 

Pakistan.  

Att undersöka 

sambandet mellan 

social utsatthet samt 

utsatthet för brott och 

suicid och/eller 

suicidala handlingar 

hos transpersoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Design: Tvärsnittsstudie 

Intervjuer 

Urval: Transpersoner över 18 

års ålder.  

Datainsamling: Frågeformulär 

som använts under intervju 

med personerna.  

Analys: Statistisk analys 

189 

(-) 

Majoriteten av deltagarna hade 

upplevt fysiskt våld och 

diskriminering. Prevalensen av 

suicidtankar var hög och ca 20 

procent hade försökt suicidera.  

P 

II 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Valashany, B. T., & 

Janghorbani, M.  

2018 

Iran 

Quality of life of 

men and women with 

gender identity 

disorder.  

Att utvärdera den 

självupplevda 

livskvaliteten hos 

transpersoner och 

jämföra den med ett 

allmänt 

populationsprov samt 

hitta möjliga 

determinanter som 

troligtvis bidrog till 

livskvalitet. 

 

 

 

 

Design: Fallkontrollstudie 

Urval: Transpersoner i Isfahan 

och Fars provinserna i Iran. 

Jämförelsegrupp: samma ålder 

och kön som 

experimentgruppen.  

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Statistisk analys 

71+142 

(-) 

Transpersoner hade lägre fysisk och 

mental livskvalitet. Sysselsättning, 

utbildning, bosättningsprovins samt 

ekonomisk status likväl som 

terapeutisk behandling stod i 

korrelation till transpersonernas 

livskvalitet.  

 

P 

I 

Vogelsang, A.-C.  

von, Milton, C., 

Ericsson, I., & 

Strömberg, L.  

2016 

Sverige 

‘Wouldn’t it be 

easier if you 

continued to be a 

guy?’ – a qualitative 

interview study of 

transsexual persons’ 

experiences of 

encounters with 

healthcare 

professionals. 

Att beskriva 

transsexuella personers 

upplevelse av mötet 

med hälso- och 

sjukvårdspersonal 

under 

könskorrigeringsproces

sen.  

Design: Beskrivande kvalitativ 

design. 

Urval: Personer med 

diagnosen transsexualism, som 

genomgått hela utredningen, 

fått hormonbehandling och 

som genomgått 

könsbekräftande kirurgi av 

könsorganen.  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Riktad kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

 

6 

(-) 

Mötet med sjukvården ansågs bra när 

personalen visade respekt, var 

professionella och bevarade 

transpersonens integritet. Det 

framkom dock att kunskapen hos 

sjukvårdspersonalen var varierad, att 

flera har utnyttjat sin maktposition 

och aktivt ”felkönat” personen.  

K 

I 
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Westerbotn, M., 

Blomberg, T., 

Renström, E.,  

Saffo, N.,  

Schmidt, L.,  

Jansson, B., & 

Aanesen, A.  

2017 

Sverige 

Transgender people 

in Swedish 

healthcare: The 

experience of being 

met with ignorance 

 

Att beskriva 

transpersoners 

upplevelser av mötet 

med hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

 

Design: Beskrivande kvalitativ 

design 

Urval: Transpersoner mellan 

20 och 50 år, bosatta i 

Stockholmsområdet med 

erfarenhet av den svenska 

sjukvården utöver den 

transrelaterade vården. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Kvalitativ induktiv 

innehållsanalys. 

 

 

14 

(-) 

Resultaten visade att vårdpersonalen 

inte alltid respekterade patientens 

könsidentitet. Vilket ledde till att 

transpersonerna undvek kontakt med 

sjukvården. Det behövs mer 

utbildning/undervisning av 

vårdpersonal i hur de ska vårda 

transpersoner.   

    

   

 

K 

I 

Zeluf, G.,  

Dhejne, C.,  

Orre, C.,  

Nilunger 

Mannheimer, L., 

Deogan, C.,  

Höijer, J., &  

Ekéus Thorson, A.  

2016 

Sverige 

Health, disability and 

quality of life among 

trans people in 

Sweden–a web-based 

survey 

Att fylla 

kunskapsluckan om 

transpersoners 

hälsosituation genom 

att analysera den 

självupplevda hälsa, 

självupplevda 

funktionsnedsättning 

och övergripande 

livskvalitet bland ett 

urval av personer i 

Sverige som 

identifierade sig själva 

som trans. 

 

 

Design: Tvärsnittsstudie 

Urval: Självidentifierade 

transpersoner, över 15 år 

gamla, bosatta i Sverige och 

talar svenska. 

Datainsamling: Enkäter 

Analys: Statistisk analys 

796 

(-) 

Resultaten visade att transpersoners 

allmänna hälsa är relaterad till 

sårbarheter som är unika för just 

transpersoner, såsom historia av 

negativa hälsoupplevelser, dålig 

tillgång till vård och att inte bli 

erkänd i sin könsidentitet. 

 

P 

I 

 

 

 


