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Förord
Primärvårdens uppdrag är bland annat att ge en likvärdig vård och se till alla patienters för- 
utsättningar och behov. När vi påbörjade det här arbetet var det i en tid då det kom forskning 
som visade att transpersoner som grupp har högre grad av ohälsa än befolkningen i övrigt. 
Samtidigt uppmärksammades transpersoners rätt till och tillgång till vård. Den första nationel-
la hälsoundersökningen med enbart transpersoner som respondenter genomfördes av Folkhälso- 
myndigheten och påvisade en markant skillnad i hälsa och livsvillkor jämfört med övrig  
befolkning. 

Samtidigt som transpersoners rättigheter och livsvillkor fick mer uppmärksamhet, upplevde vi 
att de verksamheter vi kom i kontakt med genom vår hbtq-diplomering började bli mer med-
vetna om att de mötte patienter med transerfarenhet och ville lära sig mer. Vi märkte också att 
många tyckte att det var svårt att arbeta normmedvetet när det kom till kön. 

Primärvården är såväl möjliggörare som potentiell barriär till övrig vård och därmed är det av 
yttersta vikt att vi säkrar tillgängligheten till en jämlik primärvård för alla genom hela livet. 
Resultaten från denna rapport visar att vi har mycket kvar att göra, men den ger oss också kon-
kreta förslag att jobba med inom alla delar av hälso- och sjukvården.

Vårdens utformning ska ske i samverkan med våra invånare. Denna rapport är ett exempel på 
hur vi inom Västra Götalandsregionen kan bjuda in målgrupper som vi tidigare varit dåliga 
på att nå för att samskapa en tillgänglig och inkluderande primärvård. Vi ser fram emot det 
fortsatta arbetet!

Per Gyllén, chefläkare, Regionhälsan
Karin Rasper, enhetschef, Kunskapscentrum för sexuell hälsa
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Sammanfattning
Den här rapporten undersöker transpersoners upplevelser av primärvården i Västra 
Götaland och lyfter fram målgruppens förslag på förändringar för att tillgängliggöra 
primärvården för transpersoner. Våra huvudsakliga datakällor är två workshoppar, en 
onlineundersökning, en fokusgruppsintervju samt individuella intervjuer. Sammanlagt 
har 56 transpersoner i åldrarna 15–80 år deltagit. 

Vi har under arbetets gång haft en referensgrupp som breddat och fördjupat deltagar-
nas erfarenheter. Våra resultat visar att transpersoner upplever primärvården i Västra 
Götaland som präglad av normer kring kön. Vårdpersonal saknar ofta kunskaper om 
såväl begrepp som specifika medicinska förutsättningar för transpersoner. Detta gör att 
patienterna ofta blir de som behöver hjälpa till att fylla dessa kunskapsluckor eller vara 
den som har den medicinska kompetensen.

Många av rapportens deltagare har erfarenheter av dåligt bemötande och har därför 
skaffat sig en mängd strategier för att hantera vårdbesöket. De förändringsförslag som 
deltagarna lägger fram berör möjligheter att informera om sitt namn och pronomen 
inför vårdbesök, att primärvården ska använda ett könsneutralt och inkluderande språk, 
att öka primärvårdens kompetens om transfrågor och införandet av en primärvårdsmot-
tagning för transpersoner. 

Vår förhoppning är att denna rapport ska bidra till en ökad hälsa och en vård på lika 
villkor för alla patienter, oavsett om man följer eller bryter mot normer kring kön.  
Ambitionen för oss på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, KSH, är att rapportens 
resultat och föreslagna förändringar ska innebära en början till ett starkare inkluderings-
arbete i primärvården. 

Rapporten är skriven av Victoria Tauson, Tanya Charif och Tommy Pherson på KSH. 
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Inledning
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges med respekt för alla människors lika 
värde. Målet ska vara en god hälsa och vård på lika villkor för alla. Vården ska arbeta 
för att förebygga ohälsa och ge företräde till dem som har det största behovet. Vem du 
än är så ska du alltså ha lika god tillgång till vård som alla andra. Och vem du än är ska 
du få lika god vård som alla andra. I mötet med hälso- och sjukvården ska du känna dig 
lika respekterad som alla andra. Det är dina rättigheter som patient och som människa. 
Det är hälso- och sjukvården skyldiga att förverkliga för dig.

Tidigare rapporter
Diskrimineringsombudsmannen, DO, gav 2012 ut rapporten Rätten till sjukvård på 
lika villkor, där det konstateras att svensk hälso- och sjukvård generellt sett håller hög 
kvalitet. Men, menar DO, vården är inte jämlik. Det finns grupper av patienter som 
upplever att de får ett sämre bemötande och det finns grupper av patienter som har 
sämre tillgång till rätt vård. DO menar att bemötandet kan påverka benägenheten att 
söka vård. I rapporten lyfter DO också att det saknas kunskaper om könsdysfori och 
transspecifika diagnoser i den allmänna hälso- och sjukvården och att det finns brister 
på kunskaper om kön, könsidentitet och könsuttryck. Denna okunskap leder till att 
transidentifierade patienter upplever att bemötandet inom och tillgången till hälso- och 
sjukvård är sämre, jämfört med andra patienter. 

När vi startade det här arbetet var det utifrån en problembeskrivning: flera studier påvi-
sade att transpersoner som grupp har en sämre hälsa, och därmed större vårdbehov, än 
andra grupper. Samtidigt visade studierna också att tilliten till hälso- och sjukvården var 
låg och erfarenheterna av dåligt bemötande och okunskap var många. Vi menar att det 
är ett problem att en grupp med stort vårdbehov har sämre tillgänglighet än andra till 
vården. Längre fram i rapporten kommer vi att beskriva hur primärvården kan bli mer 
tillgänglig för transpersoner och hur vi gick tillväga för att få dessa förslag, men det är 
viktigt att först ge en förståelse för hur hälsosituationen ser ut för transpersoner och hur 
deras erfarenheter av hälso- och sjukvård ser ut. Nedan följer en genomgång av några 
studier, rapporter och utredningar som det här arbetet har baserats på.  

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner, 
Folkhälsomyndigheten
I denna rapport som Folkhälsomyndigheten publicerade 2015 uppgav över hälften 
av respondenterna att de under de senaste tre månaderna blivit utsatta för kränkande 
behandling eller bemötande. Det är avsevärt fler än hos befolkningen i övrigt. Det  
förekom att den som utsatt dem för kränkande behandling eller bemötande var perso-
nal inom hälso- och sjukvården. Nästan hälften av respondenterna angav också att de 
hade lågt förtroende för hälso- och sjukvården. 

Den psykiska hälsan hos respondenterna är överlag mycket dålig. Över en tredjedel 
svarade att de under det senaste året allvarligt övervägt att ta sitt liv minst en gång. Fem 
procent angav att de under samma tidsperiod gjort suicidförsök. Ungefär en tredjedel 
har någon gång gjort suicidförsök. Allra vanligast var detta bland respondenterna i 
åldrarna 15–19 år, där 40 procent uppgav att de någon gång gjort suicidförsök. Många 
av respondenterna upplevde psykiska besvär såsom sömnbesvär, nedstämdhet och hög 
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stress. Det förekom också att den fysiska hälsan var nedsatt och att mångas förmåga att 
arbeta var begränsad.  

De flesta uppgav att de fått ett gott bemötande av hälso- och sjukvården, men en dryg 
fjärdedel uppgav att de fått ett dåligt bemötande på grund av sin transerfarenhet. Det 
förekom också att bli nekad vård på grund av transerfarenheten. Många hade skjutit 
upp eller avstått från att söka hälso- och sjukvård på grund av rädsla för, eller erfaren-
heter av, dåligt bemötande. Det beskrivs att vårdpersonal saknat nödvändig kunskap 
om transfrågor och att de själva som patienter därför fått utbilda vårdpersonalen under 
besöket för att få rätt hjälp. Det förekom också att vårdpersonal inte använt eller res-
pekterat deras namn eller pronomen. 

Folkhälsomyndigheten konstaterar i rapporten att det är nödvändigt med tillgänglig 
och transkompetent hälso- och sjukvård. 

Rätten till hälsa – hur normer och strukturer inverkar på  
transpersoners upplevelser av sexuell hälsa 
Denna rapport från Folkhälsomyndigheten från 2016 fokuserar på transpersoners 
sexuella hälsa. Intervjupersonerna beskriver att de möts av oförståelse, okunskap och 
kränkningar från hälso- och sjukvårdspersonal och att de ofta hamnar i rollen som 
utbildare. De beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal genom språk och agerande 
blottar okunskap vilket får som konsekvens att möjligheterna till vård påverkas negativt.

Många i studien hade också erfarenheter av att hälso- och sjuk-
vårdspersonalen tar sig friheter under besöket, genom att till 
exempel be att få titta på kroppsdelar som inte är centrala 
för vårdbesöket i syfte att lära sig mer. Det finns er-
farenheter av att vårdpersonal inte håller sökorsaken 
i fokus utan istället koncentrerar sig på transerfa-
renheten. Några av intervjupersonerna har blivit 
nekade vård med motiveringen att det är ett val att 
vara transperson och att det valet inte är förenligt 
med vårdpersonalens etiska principer. 

Intervjupersonerna beskriver också att de har stra-
tegier i mötet med hälso- och sjukvården för att få 
tillgång till den vård de behöver. Även i denna studie 
beskriver intervjupersonerna att de skjuter upp eller av-
står från att söka vård för att inte riskera dåligt bemötande.  

Folkhälsomyndigheten menar att bemötandet av transpersoner präglas av normativa 
föreställningar om kön och sexualitet.

”In society I don’t exist so it’s impossible to be who I am”
Rapporten från Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 
queeras rättigheter, RFSL, med undertiteln ”Trans people’s health and experiences of 
healthcare in Sweden”, kom 2017 och är den första i Sverige som särredovisar svar från 
binära och ickebinära transpersoner. Dittills hade studier enbart redovisat gruppen trans- 

79%
hade allvarligt övervägt 

suicid någon gång  
(RFSL, 2017)
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personer som helhet. I rapporten uppger respondenterna i högre utsträckning än 
befolkningen i övrigt att de upplever sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt. De ickebi-
nära respondenterna upplevde sin hälsa som sämre, uppgav fler funktionsnedsättningar 
och var mindre nöjda med omgivningens uppfattningar om dem än rapportens binärt 
identifierade respondenter. Drygt 79 procent av respondenterna uppgav att de allvarligt 
övervägt suicid någon gång och nästan 25 procent hade någon gång gjort suicidförsök. 

Nästan två tredjedelar uppgav att de har skjutit upp att söka vård det senaste året. Det 
var betydligt fler ickebinära respondenter som uppgav detta. Vanligast var att de med 
sämre hälsa sköt upp vårdbesök, medan de med god hälsa var mer benägna att söka 
vård. Det var vanligare att de respondenter som hade erfarenheter av dåligt bemötande 
också sköt upp att söka vård. 

Även här framkommer att transpersoner har erfarenheter av dåligt bemötande av hälso- 
och sjukvården, opassande nyfikenhet från vårdpersonalens sida och att vårdpersonal 
inte använder rätt namn och/eller pronomen. En klar majoritet upplevde att vårdperso-
nalen saknande kunskaper om transfrågor. 

Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och  
bättre levnadsvillkor
Denna statliga utredning från 2017 hade i uppdrag att undersöka hur transpersoner 
påverkas av samhällets cis- och heteronormer och att identifiera de hinder som finns 
i samhället för transpersoners möjligheter att leva i enlighet med sin könsidentitet. 
Utredningen skulle också, vid behov, föreslå insatser för att åtgärda eventuella brister.  
Även i denna utredning framgår att det är vanligare att transpersoner skattar sin häl-
sa som dålig jämfört med befolkningen i övrigt. Den konstaterar också, i likhet med 
RFSL, att det finns skillnader mellan ickebinära och binära transpersoner, där ickebinä-
ra skattade sin hälsa som sämre. 

Utredningen konstaterar att det finns problem för transpersoner i relation till hälso- 
och sjukvården. Bland annat lyfts att transpersoner har många erfarenheter av att trans-
erfarenheten alltid hamnar i fokus under vårdbesöket, oavsett sökorsaken. Det beskrivs 
också att vårdpersonal reagerar på patienten om den bryter mot normer kring kön och 
att dessa reaktioner visas eller yttras också inför andra patienter i exempelvis väntrum. 
Utredningen påvisar bristande bemötande och rutiner inom alla typer av hälso- och 
sjukvård. 

Den lyfter också att det finns exkluderande system inom hälso- och sjukvården, som 
exempelvis journalmallar och journalsystem och att det finns problem i samband med 
kallelser till olika former av screening, till exempel cellprovtagning och prostatacancer. 
Även benämningar såsom kvinnosjukvård eller mödravårdscentraler blir exkluderande 
eftersom de förutsätter en koppling mellan kön och sökorsak. 

Vidare menar utredningen att transpersoners upplevelser av den könsbekräftande vår-
den påverkar deras upplevelser av annan hälso- och sjukvård. Utredningen konstaterar 
att det finns ett stort behov av mer kunskap om transpersoner, både avseende livsvillkor 
och specifika medicinska frågeställningar, inom all hälso- och sjukvård. Vårdgivare, 
menar utredningen, behöver vara medvetna om hur deras normer, värderingar och 
kunskaper påverkar vården och bemötandet av patienten. 
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Minoritetsstress
För att förstå vad minoritetsstress innebär behöver vi förstå vad normer är. Normer är 
oskrivna regler och förväntningar som finns i samhället eller i en mindre social gemen-
skap. De utgör ideal för hur vi ska se ut, bete oss och handla i olika situationer. Normer 
är nödvändiga och ramar in livet på sätt som ger trygghet och stabilitet för de som 
ingår i dem. För andra blir samma normer ett hinder i livet och en påminnelse om att 
inte höra till. 

De normer som blir begränsande för transpersoner är de normer som rör sexualitet och 
kön, exempelvis heteronormer och cisnormer. Heteronormer är de normer som menar 
att människor ska leva upp till tvåkönsnormen, alltså föreställningen om att man bara 
kan vara antingen man eller kvinna, samt att dessa förväntas attraheras av varandra, 
med andra ord vara heterosexuella. Cisnormer är de normer som menar att människor 
förväntas identifiera sig med sitt födelsekön, alltså det kön man tilldelas vid födseln. 
Transpersoner drabbas negativt av både hetero- och cisnormer. Föreställningen om att 
det bara finns två kön, alltså tvåkönsnormen, drabbar ickebinära transpersoner särskilt. 

Minoritetsstressmodellen 
Minoritetsstressmodellen är en utveckling av en tidigare generell stressmodell som  
beskrev hur individer i allmänhet hanterar och påverkas av generell stress, utan att ta 
hänsyn till minoriteters särskilda position i samhället. Minoritetsstressmodellens grun- 
dare Ilan Meyer utvecklade den generella modellen till att inbegripa den särskilda stress 
som drabbar individer inom minoritetsgrupper. Meyer ville med en modell förklara att 
eftersom minoriteter riskerar att utsättas för mer kränkningar, diskriminering och våld 
löper de därför ökad risk för att utveckla särskild och högre grad av ohälsa i jämförelse 
med befolkningen i övrigt. 

Vi har valt ut delar av minoritetsstressmodellen som är relevanta för de resultat som 
framkommit i rapporten, samt förkortat en annars komplex men mycket intressant 
modell av minoritetsstress. För den som vill läsa mer, se litteraturlistan.

Våld, mikroaggressioner och internalisering
Stressorer är ett begrepp som används som del av minoritetsstressmodellen för att 
benämna de strukturer, händelser, situationer och handlingar som är skadliga och våld-
samma och som skapar stresskänslor, obehag eller lidande hos människor som utsätts. 
Stressorer kan vara alltifrån subtila kränkande handlingar och signaler, till hotfulla och 
våldsamma handlingar. De kan också vara negativa och självdestruktiva tankemönster 
inom individen. För att göra det enklare har vi valt ut två typer av stressorer och kate-
goriserat dessa, där den första leder till den andra:

Våld och mikroaggressioner
Den första kategorin är alla de negativa handlingar som sker i en social eller virtuell 
interaktion och som är riktade mot individer som tillhör eller förmodas tillhöra en viss 
minoritetsgrupp. Dessa kan vara subtila handlingar så som suckar och blickar som får 
transpersoner att känna sig konstiga eller uttittade, eller nedvärderande och kränkande 
kommentarer som exempelvis ”Jag tror du är på fel toalett!” eller ”Vad äcklig du är”. 

Normbrytare kan också drabbas av diskriminering i relation till en arbetsgivare och få 
mindre i lön eller inte få ett jobb på grund av transerfarenheten. Även våld som är mer 
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explicit, allt från hotfulla kommentarer till fysiskt våld med hatbrottsmotiv räknas in i 
denna kategori.

Internalisering
Den andra kategorin beskriver de psykologiska negativa effekter som mikroaggressioner 
och våld får på självbilden och självkänslan. Normbrytare riskerar att införliva negativa 
erfarenheter och föreställningar, genom att göra dessa till sanning om sig själva. Denna 
psykologiska process som sker inom individen kallas för internalisering och kan ofta 
ge skamkänslor och en negativ och skamfylld självbild. Detta kan leda till att individer 
upplever att de behöver dölja sin identitet, och vara ständigt beredd på avvisande då 
förväntningarna på den sociala omgivningen blivit låga. 

Skyddsfaktorer
Hur hårt hälsan drabbas och hur förmågan att återhämta sig efter kränkningar och 
våldsutsatthet ser ut, beror på en mängd olika faktorer. De faktorer som är skyddande 
av hälsan kallas för skyddsfaktorer, så som tillgång till socialt stöd och strategier för att 
hantera stressfyllda situationer. Andra faktorer som påverkar hur hårt hälsan drabbas 
korrelerar med risken att drabbas av mikroaggressioner och våld.

Risken att drabbas av våld ökar ju mer synliga och ju fler normbrott individen har. 
Studier visar exempelvis att unga ickebinära transpersoner mår sämre än vuxna binära 
transpersoner. Är du alltså ung, vilket är en sårbar tid, och ickebinär, alltså inte iden-
tifierar dig eller passerar enligt tvåkönsnormen, riskerar du att utveckla en högre grad 
av ohälsa i jämförelse med exempelvis binära transpersoner. Är du ung och ickebinär 
betyder det dock inte att du automatiskt mår mycket sämre än andra. Det beror alltså 
på om, och i vilken utsträckning, du blir utsatt för våld och mikroaggressioner och om 
du internaliserat negativa föreställningar, samt vilka skyddsfaktorer som finns, alltså alla 
de skyddande relationella och mentala resurser som finns inom och runt dig. 

Nedan följer ett par skyddsfaktorer som kan hindra eller minska risken för att utveckla 
hög grad av ohälsa hos transpersoner. 

Stöttande relationer
En viktig skyddande faktor när det kommer till att minska risk för ohälsa är stöd från 
socialt nätverk och stöttande relationer. Stöttande relationer med närstående så som 
partners och familj framhålls ofta som en av de mest avgörande skyddande faktorerna 
för hälsan. För att relationerna ska kunna vara skyddande behöver det finnas tillgång  
till tillit, emotionellt stöd och bekräftelse i könsidentiteten. Eftersom samhället genom-
syras av cisnormer och heteronormer blir dessa relationer särskilt viktiga för transperso-
ner, då det finns få arenor i livet där de kan bli bekräftade och speglade i sin könsiden-
titet samt få känna sig som norm eller vara förväntad.

För de individer som saknar stöd i nära relationer, som föräldrar, syskon eller andra 
släktingar, blir vänner och sociala sammanhang för transpersoner särskilt viktiga. Ett 
community eller en liknande social gemenskap för transpersoner fyller en stöttande 
och bekräftande roll i många transpersoners liv. 

De som saknar stöd från nära relationer i sin närhet och dessutom inte har tillgång till 
ett community blir särskilt sårbara. Det är inte ovanligt att internetforum för transper-
soner, som kan beskrivas som ett virtuellt community, får fylla en stor del av det sociala 
och emotionella stödbehovet.
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Strategier
En annan skyddsfaktor är individers tillgång till copingstrategier, alltså strategier för 
att hantera stress och obehag i olika situationer. Vi kommer hädanefter benämna 
copingstrategier som strategier för att komma närmare deltagarnas vokabulär och för att 
göra texten mer tillgänglig. 

En strategi kan vara känslofokuserad eller problemfokuserad. En känslofokuserad  
strategi syftar till att förändra ens egna känslor eller ens upplevelse av exempelvis en 
kränkande eller våldsam händelse. Det kan vara att dämpa sin ångest med alkohol, men 
också genom ångestdämpande medicin, mindfulness eller träning. Det kan också handla 
om att försöka undvika eller blunda för visst socialt obehag under vårdbesök, genom 
att låta bli att säga till om personalen säger något kränkande, eller ta på sig ansvar för 
den uppstådda kränkande situationen med förklaringar som ”det kan inte vara lätt för 
personalen” eller ”den menade säkert inget illa”. Gemensamt för känslofokuserade 
strategier är att göra förändringar hos sig själv snarare än utanför sig själv. 

En problemfokuserad strategi är tvärtom en strategi som syftar till att försöka förändra 
situationen. Det kan vara att reagera i stunden genom att säga ifrån eller gå därifrån. 
Det kan handla om att inför ett vårdbesök försöka minimera risken för att besöket 
ska bli obehagligt, genom att exempelvis kontakta vårdgivaren och komma ut innan 
besöket för att se om verksamheten kan ta emot en. Det kan också handla om att rätta 
personalen vid felkönande eller säga ifrån när personalen ställer irrelevanta frågor om 
transerfarenheten. En problemfokuserad strategi handlar alltså om att konfrontera  
problemet genom att på olika sätt synliggöra vad som sker i en kränkande situation. 

Primärvården 
I våra undersökningar har vi avgränsat oss till primärvården. Vi har gjort den avgräns-
ningen av flera skäl. Dels är det en vård som patienter kan vara i kontakt med under 
hela livet. Det är också en vård som patienter kan söka sig till utifrån en mängd olika 
orsaker, såväl somatiska som psykiska. Kontakterna kan vara enstaka tillfällen med 
tydligt avgränsad sökorsak, men det kan också bli långvariga och regelbundna kontak-
ter. Primärvården är också ofta första steget till annan vård; patienten kan behöva söka 

Förenklad minoritetsstressmodell
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primärvården för att få remiss vidare. Man kan också vara i kontakt med primärvården 
utan att vara den primära patienten. Deltagarna i våra undersökningar har delgivit sina 
erfarenheter av möten med primärvården. Ofta är det utifrån deras upplevelser av att 
vara den primära patienten, men det kan till exempel också vara upplevelser av att vara 
medföljande till partners eller som föräldrar.  

Vi har utifrån avgränsningen till primärvården således inte fokuserat på den könsbe-
kräftande vården då den är specialistsjukvård. Men samtidigt är det inte helt enkelt att 
dra en skarp gräns mellan primärvård och könsbekräftande vård när det handlar om 
transpersoners upplevelser. Många transpersoner har varit i kontakt med primärvården 
med syftet att få remiss till den könsbekräftande vården. Numera kan det ibland funge-
ra med egenremiss, men det är relativt nytt och många av våra deltagare har därför inte 
kunnat göra på det sättet. För många har kontakten med primärvården för att få remiss 
visat sig bli en utdragen och ofta krånglig process och har i och med det blivit en bety-
dande upplevelse. 

Det är också så att en del av den könsbekräftande vården senare utförs av primärvård, 
till exempel hormoninjektioner. För många är även själva utredningen en påfrestande 
process som kan medföra sjukskrivning och därmed kontakt med läkare. Det framkom-
mer också att patienter sällan gör skillnad på olika typer av vård. Erfarenheter från en 
typ av vård påverkar upplevelsen av en annan. Det förekommer därför beskrivningar 
också av den könsbekräftande vården, men utifrån hur den påverkar mötet med primär-
vården. Vi menar att det kan vara erfarenheter som är viktiga för primärvården att veta 
om och beakta eftersom det kan påverka mötet med patienter.

Syfte
Rapportens syfte är att undersöka upplevelser och erfarenheter av primärvården i Västra 
Götaland bland personer som bryter mot tvåköns- och cisnormer. Samt att samla in 
förslag på hur primärvården kan bli mer tillgänglig för personer som bryter mot normer 
kring kön.

Författarnas ambition är att denna rapport och dess förändringsförslag ska fungera som 
underlag för ett gemensamt arbete i syfte att skapa en tillgänglig primärvård för trans-
personer. Vi hoppas att den här rapporten ska ge kunskap och verktyg för att förändra 
och skapa en vård som är på lika villkor för alla patienter, oavsett om patienten följer 
eller bryter mot normer kring kön. Målet är att genom ökad kompetens och inklude-
rande bemötande bidra till en bättre hälsa för gruppen transpersoner. Mycket kan göras 
i det enskilda mötet mellan vårdpersonal och patient, men det krävs också mandat och 
beslut för att genomföra övergripande förändringar. 

Metod
Rapportens huvudsakliga datakällor är två workshoppar, en med binära transpersoner 
och en med ickebinära, en fokusgruppsintervju, en onlineundersökning samt individu-
ella intervjuer med unga transpersoner. Anledningen till att olika datainsamlingsmeto-
der användes var för att öka djupet, bredden och komplexiteten i insamlade data. Det 
var också en chans att öka den geografiska spridningen och att ge fler möjlighet att delta. 
Redan från start önskade vi en hög grad av delaktighet från målgruppen, eftersom vi 
dels ville få fram hållbara och acceptabla åtgärder, dels ge möjlighet för målgruppen att 
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kunna påverka strukturer och en institution som annars riskerar att bidra till marginali-
sering och exkludering. Vår problemformulering var att transpersoner utifrån hälsa har 
ett stort vårdbehov, men tilliten till hälso- och sjukvården är låg och erfarenheterna 
av dåligt bemötande är många. Hälso- och sjukvården kan utifrån detta beskrivas 
som otillgänglig för personer som bryter mot cis- och tvåkönsnormer. För att komma 
tillrätta med detta problem och förbättra tillgängligheten ansåg vi att det bästa vore att 
målgruppen fick formulera sina upplevelser av att möta primärvården i Västra Götaland 
och föreslå hur tillgängligheten kan öka. 

Workshoppar
Sammanlagt deltog 17 personer i workshopparna. Inbjudningarna spreds via intresse- 
organisationer, sociala medier samt riktade utskick till intressenter i och utanför  
projektets referensgrupp, som i sin tur spred dessa vidare i sina nätverk. I inbjudan 
framgick syfte, upplägg och målsättningen med workshoppen. Som avsändare stod 
Kunskapscentrum för jämlik vård, RFSL Göteborg och Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, KSH. Workshopparna modererades av en workshopledare och dokumenterades i 
text och bild av två personer, samtliga från KSH. 

Olika deltagandemetoder användes, i syfte att skapa förutsättningar för deltagare att 
dela med sig av egna och delade erfarenheter och upplevelser av att söka och få vård 
inom primärvården i Västra Götaland. Deltagarna uppmuntrades att utgå från konkreta 
exempel. 

Det förekom också att samtalen istället hamnade i den könsbekräftande vården och 
där gjorde vi avvägningar i hur vi påverkade samtalen. Vid vissa tillfällen gick vi in och 
avbröt så att samtalen styrdes tillbaka till primärvård. Men, som framgår i våra resultat, 
ibland hade den könsbekräftande vården bäring på primärvården i det att deltagarnas 
upplevelser från den vården inverkade på deras upplevelser av annan hälso- och sjuk-
vård. Då samtalen hade fokus på detta lät vi dem fortgå utan intrång eller påverkan. 

Under workshopparna fick deltagarna även möjlighet att ge förslag på hur primärvården 
kan bli mer tillgänglig för transpersoner, samt att prioritera de olika förändringsförslagen. 

Fokusgrupp
Fokusgruppsintervjun genomfördes hos en frivilligorganisation i en mellanstor stad i 
Västra Götaland. Fyra personer deltog. Deltagarna hade blivit tillfrågade om medverkan 
via organisationen. Inför intervjun informerades deltagarna om intervjuns syfte och 
målsättning samt att deltagandet var frivilligt. 

Intervjun var semistrukturerad och undersökte deltagarnas erfarenheter och upplevelser 
av att söka vård inom primärvården i Västra Götaland. Den genomfördes av en mode- 
rator och en bi-moderator som även förde anteckningar. Intervjun gjordes med en 
intervjuguide med ett fåtal frågor. 

Först ombads deltagarna beskriva situationer de upplevt inom primärvården, sedan 
om de någon gång väntat eller avstått från att söka vård. Efter det följde en ingående 
diskussion om olika strategier. Strategier som tema var ett tillägg som gjordes utifrån att 
workshopmaterialet då analyserats och strategier blivit tydligt trots att det inte tidigare 
efterfrågats direkt. 
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Onlineundersökning 
För att möjliggöra för fler att delta gjordes även en onlineundersökning. Den spreds via 
sociala medier och med hjälp av vår referensgrupp. 31 personer svarade på denna. Till 
största delen bestod onlineundersökningen av fritextsvar som rörde upplevelser av att 
vara i kontakt med primärvården och eventuella förändringsförslag. Samma frågeställ-
ningar som varit utgångspunkt för workshoppar och fokusgrupp återkom. 

Onlineundersökningen innehöll också frågor om huruvida deltagarna ansåg att en 
transspecifik primärvårdsmottagning skulle vara önskvärt. Denna fråga tillkom då KSH 
vid denna tidpunkt dels kunnat se att det dittills insamlade materialet på olika sätt 
innehöll diskussioner kring detta och också blivit kontaktade av en politiker i Västra 
Götaland som intresserar sig för frågan. 

Individuella intervjuer 
Utöver fokusgruppsintervju, workshoppar och onlineundersökning genomfördes fyra 
individuella djupintervjuer med ungdomar. Tre ungdomar var då bosatta i tätort och en 
ungdom var bosatt i en mindre ort. Intervjudeltagarna informerades om sekretess, att 
deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas eller ångras. Den medarbe-
tare från KSH som gjorde intervjuerna hade kännedom om samtliga intervjudeltagare 
genom tidigare arbete och förtroendet var därmed redan upparbetat. Medarbetaren 
använde sociala medier för att rekrytera intervjupersonerna. En risk med att intervjua 
någon som har en förtroendefull relation till intervjuaren, är att intervjupersonen 
inte vågar gå emot intervjuarens eventuella tankegångar eller ståndpunkter. Av denna 
anledning försökte intervjuaren vara särskilt uppmärksam på att inte vara för styrande i 
frågorna eller ge egna reflektioner och förändringsförslag. Under intervjuerna användes 
en intervjuguide för att ställa samma frågor som ställts i övriga metoder. 

Deltagare 
Sammanlagt deltog 56 personer ur målgruppen i åldrar mellan 15 och 80 år. Samtliga 
deltagare var bosatta i Västra Götaland. Deltagandet representerar en bred geografisk 
spridning inklusive innerstad och förort till större stad, boende i mellanstora och 
mindre städer samt boende utanför tätortsområden. Att uppge bostadsort var frivilligt. 
Sammanlagt uppgavs 16 olika orter. Det var även frivilligt för deltagarna att definiera 
sin könsidentitet. De som valde att göra det beskrev sig som: ickebinära, transsexuell, 
transgenderist, transperson/transvestit, transkvinna, transman, kille med transerfaren-
het, mestadels kille och ibland ickebinär, MtF (male-to-female), transmaskulin, trans-
feminin, de som inte ville definiera sin könsidentitet, man, queer, ickebinär transman, 
non-gender och genderqueer. 

De deltagare vi mött har till största delen, men med undantag, varit förankrade i 
ett community och haft tillräckligt med tillit och resurser att ta sig till och delta på 
workshops eller kunnat fylla i vårt webbformulär. Vi har mött några som inte varit del 
av ett community, men dessa röster hade kunnat vara betydligt fler och vi kan inte låta 
bli att undra hur deras erfarenheter hade varit. Vi har inte heller mött asylsökande eller 
papperslösa. Vi har heller inte i någon större utsträckning mött personer med normbry-
tande funktionsvariationer. Samtliga metoder har genomförts på svenska. En deltagare 
valde att prata engelska men förstod svenska. Tolkmöjligheter erbjöds i inbjudningar, 
men ingen deltagare valde detta.
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Referensgrupp 
Inledningsvis i arbetet fanns en arbetsgrupp. Denna utgick ifrån att det i början var  
ett samverkansprojekt mellan KSH, Kunskapscentrum för jämlik vård och RFSL 
Göteborg. Under den tid som arbetsgruppen var aktiv så användes den för att formera 
arbetssätt och fungera som remissinstans på metoder, frågeguide för workshoppar, hur 
workshopdeltagare skulle bjudas in och hjälpa till med spridningen av inbjudningar till 
workshoppar. När arbetet övergick i nästa fas, det vill säga att sammanställa resultaten 
och analysera dessa, beslutade vi i samförstånd med arbetsgruppen att istället formera 
referensgruppen.  

De som deltog i workshoppar, intervjuer och fokusgrupp gjorde detta helt och hållet 
utifrån sig själva. Deltagarna ombads att enbart tala för och representera sig själva, men 
de refererade emellanåt till vänners eller andras erfarenheter. För att kunna sätta delta-
garnas upplevelser i ett större sammanhang hade vi hjälp av en referensgrupp. 

Referensgruppen bestod av representanter för organisationer och verksamheter som har 
transpersoner som målgrupp och/eller arbetar för transpersoners rättigheter. Det fanns 
också personer i referensgruppen som inte formellt representerade en organisation eller 
verksamhet, men som har god förankring i transcommunityt. Dessa olika positioner 
kunde också överlappa varandra. Referensgruppen har satt de erfarenheter vi fått till oss 
genom vår datainsamling i ett större sammanhang och kunnat både bredda och för-
djupa deltagarnas erfarenheter. De har också läst och gett feedback på våra preliminära 
resultat samt reflekterat kring förändringsförslagen.

Analysmetod
Analysen fokuserade i första hand på det direkta innehållet i all data men även till viss 
del på underliggande innehåll och observationer gjorda under workshoppar, fokus-
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grupp och individuella intervjuer. All data delades stegvis in i kategorier och underkate-
gorier för att sedan tematiseras. I varje led kontrollerades dessa i relation till rapportens 
syfte. Alla analyser gjordes gemensamt av rapportens tre författare. Därefter reflekterade 
författarna i gemensamma diskussioner för att bidra med ökad analys.

Författarna skrev sedan enskilt samman de preliminära resultaten och tog fram förslag 
på citat som kunde illustrera eller förstärka dessa. De preliminära resultaten har diskute-
rats gemensamt. Rapporten har därefter skrivits av flera författare, men där projektleda-
ren haft övergripande ansvar.  

Begreppsanvändning
För oss har det varit viktigt att benämna målgruppen som det här arbetet utgår ifrån 
och försöker förbättra för på ett inkluderande sätt. Vi landade slutligen i att använda 
oss av benämningen transpersoner, men vi tycker att det är viktigt att resonera om 
detta. 

Transpersoner är förvisso ett paraplybegrepp, men det finns en mängd olika föreställ-
ningar om vilka som ryms i detta och det finns därmed risker för missförstånd. Våra 
deltagare täcker in ett stort spektrum av identiteter och erfarenheter. De har också olika 
sätt att förhålla sig till sin identitet. Vi behövde hitta en benämning som täckte in så 
många som möjligt och exkluderade så få som möjligt. 

Det största dilemmat för oss handlade om huruvida vi skulle särskilja mellan trans-
personer och ickebinära. Att göra en åtskillnad riskerar att antyda att transpersoner är 
binära i sin identitet. Att inte göra det riskerar att osynliggöra ickebinära, men samtidigt 
riskerar det att säga att ickebinära alltid identifierar sig som transpersoner vilket inte 
stämmer. Detta går att jämföra med att många vill säga lhbtq istället för endast hbtq för 
att synliggöra lesbiska. Ickebinära blir också osynliggjorda på många andra sätt eftersom 
det till exempel inte, i dagsläget, är möjligt för ickebinära att få sin könsidentitet bekräf-
tad genom personnummer. 

Vi har valt att använda benämningen transpersoner och i den inkludera alla de identi-
teter som finns representerade bland våra deltagare. Med transpersoner menar vi alla 
som, på olika sätt, bryter mot normer kring kön och förtydligar när det finns skillnader 
mellan binära och ickebinära transpersoner. 

Deltagarna använder ”man” och ”en” för att beskriva människor i allmänhet eller vid 
generaliseringar. En del deltagare använder konsekvent man, andra växlar mellan man 
och en medan ytterligare andra genomgående använder en. Att ersätta man med en kan 
ha en normkritisk ansats, med syftet att inte förstärka normer att män är utgångspunk-
ten och ses som allmänmänskligt. Användandet av en istället för man kan vara dialek-
talt, men det kommer inte att anges om så är fallet. 

Vi har hela tiden haft ambitionen att vara trogna våra deltagares vokabulär och kom-
mer därför, när vi i citat eller referat återger deras berättelser, använda man eller en så 
som deltagaren ifråga använder det. I löpande text kommer vi för läsbarhetens skull 
använda man. 

I slutet av rapporten finns en begreppslista som tar upp fler begrepp som löpande åter-
finns i texten. Vi hänvisar till den för förklaringar av de begrepp som presenteras. 
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Resultat
I det här kapitlet återger vi deltagarnas upplevelser av att som transperson möta pri-
märvården i Västra Götaland. Vi ger löpande tolkningar och analyser av deltagarnas 
upplevelser. Genomgående återges deltagarnas berättelser ofta i citatform. Citaten är 
anonymiserade så att det inte framgår vem som har sagt vad. Citaten har språkligt jus-
terats från talspråk för läsbarhetens skull, och i vissa fall förkortats något då det funnits 
möjlighet att sortera bort information. I övrigt är de ordagrant återgivna. 

Hur transpersoner upplever primärvårdens  
förutsättningar och ansvar
Hälso- och sjukvården ska enligt lag vara jämlik, oavsett vem som söker vården. I det 
här sammanhanget är det viktigt att göra distinktionen mellan att behandla alla lika 
eller likvärdigt. Att behandla alla patienter lika, utan förståelse för eller hänsyn till deras 
olika behov och förutsättningar kan innebära att vården blir ojämlik. Att behandla lik-
värdigt innebär bland annat att det finns förutsättningar även för personer som bryter 
mot cis- och tvåkönsnormer att få tillgång till god vård. Enligt deltagarna i våra under-
sökningar finns det brister i dessa förutsättningar inom primärvården i Västra Götaland.

Flera deltagare lyfte upplevelser av svårigheter med kallelser till cellprovtagning, mam-
mografi eller prostatascreening som utgår från personnummer. Det gör att en del 
patienter får kallelser till undersökningar de inte behöver göra, medan andra inte kallas 
till nödvändig screening. Detta går att ändra, men ansvaret för att få ändring gjord 
ligger på patienten själv och många drar sig för det:

”Jag fick mammografikallelse. Jag ringde dem och sa att jag inte behövde det längre 
för att jag är trans och har gjort en mastektomi. Men då sa de att jag måste gå 
dit personligen och skriva ur mig i kallelsen. Då hade jag väldigt mycket dysfori 
fortfarande och att jag skulle behöva gå till en kvinnoklinik gav mig väldigt mycket 
dysfori så jag tog med mig min partner.”

Kallelser till ovan nämnda insatser upplevs ofta också ha ett könat tilltal, det vill säga 
att vården i kallelser till mammografi eller cellprov explicit vänder sig till kvinnor, vilket 
gör att transmän eller ickebinära känner sig exkluderade från insatsen helt eller tolkar 
det som så starka antaganden om kön på patienterna att de inte känner sig bekväma att 
gå dit:

”[kallelsen] har tjej/kvinna som tilltal och då skiter jag i det, det är inte min typ 
av vård och då låter jag bli. Jag vill inte ställa upp på det och jag tänker att de inte 
kommer kunna hantera mig bra.”

En annan strukturell utmaning är att journalsystem är kopplade till personnummer 
och folkbokföringsuppgifter. Detta skapar förväntningar och leder till antaganden om 
patienters kön i mötet med hälso- och sjukvården. För patienten kan det innebära att 
de blir uppropade med fel namn eller att de själva oroar sig för hur eller när de ska 
förklara för vårdpersonalen att de har ett annat tilltalsnamn. Det saknas ett helhets-
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grepp för att göra ändringar eller tillägg i journaler så att exempelvis rätt namn används. 
Därför finns ingen garanti för patienten att det används vid nästa besök eller hos nästa 
mottagning. Vårdpersonal gör ibland den här typen av ändringar eller tillägg, men efter-
som det blir personbundna lösningar blir det inte konsekvent. Det skapar otrygghet 
hos många av deltagarna, som framförallt upplever nybesök som extra påfrestande och 
otrygga, eftersom det är oklart vad vårdpersonalen vet eller antar om dem som patien-
ter. Ofta gör den otryggheten att deltagarna hellre avstår att söka vård. 

Det finns också upplevelser av att namn och pronomen inte respekteras, ibland utifrån 
en uttalad vägran från vårdpersonalens sida. Det beskrivs också att användandet av 
namn och pronomen inte är konsekvent – man kan bli rättkönad under vårdmötet, 
men felkönad i journaler, remisser och intyg: 

”Vårdpersonal använder systematiskt fel pronomen när de pratar med mig även 
om de vet. Även i min journal och i intyg till min arbetsgivare. Jag får mycket 
social dysfori av att läsa sådana saker.”

”Trots att jag vid denna tidpunkt redan bytt namn och presenterade mig i övrigt 
som kvinna skrev läkaren i journalanteckningarna att jag ’verkade vara en depri-
merad kille som i framtiden vill byta kön’.”

Att sitta i ett väntrum är en förutsättning för de flesta besök inom primärvården. Flera situ-
ationer som beskrivs av deltagarna visar hur väntrum kan vara otrygga och problematiska: 

”En gång blev det missförstånd i väntrummet för alla skulle in på samma tid och 
då började de säga saker som ’jag ska träffa en man’ […] Det slutade med att jag 
fick resa mig och säga ’det är mig du ska träffa’ och det var en jobbig situation. Det 
var ett jobbigt besök i sig, men att det började med det här…”

En deltagare beskriver också hur utsatt en väntrumssituation kan bli när namnet har 
ändrats, men inte personnumret:

”En gång när jag var hos sjukgymnast så skulle de ropa upp mig. Det var innan 
jag hade bytt personnummer. Och han pratar inför alla om sin reaktion kring att 
han blev förvirrad av personnummer och namn.”

Det förekommer att patienter blir outade i väntrum; att deras transidentitet röjs inför an-
dra patienter och vårdpersonal. Detta är också något som deltagare beskriver oro kring:

”Det värsta med att söka hjälp är att sitta i väntrummet. En vet inte om de kom-
mer att ropa ens namn och hur många som kommer höra. Jag som transkille vill 
uppfattas som kille. Om personalen hanterar allt rätt så kan min identitet stanna 
mellan mig och personalen utan att andra i samma lokal behöver höra.”

Vissa mottagningar har enligt deltagarna hittat rutiner för att lösa situationen så att var-
ken personnummer eller tilltalsnamn ropas upp, vilket innebär att väntrumssituationen 



19

blir tryggare, utan risk för att outa eller köna patienter. Det är inte bara upprop som 
kan göra väntrummet otryggt eller problematiskt. De kan också vara platser kodade 
utifrån kön där förväntningarna på vem som kan vara patient utifrån kön är så tydliga 
att det skapar mycket obehag: 

”Anledningen till att jag inte ville komma dit var delvis för att jag kände mig ex-
tremt obekväm med att göra en gynekologundersökning, men allra mest för att jag 
var tvungen att komma till [mottagningen] för mitt besök. Jag gick till slut dit, och 
besöket gick bra, men det var fruktansvärt jobbigt att gå in [på mottagningen] och 
sitta där i väntrummet med en massa kvinnor. Det kändes blottande, generande 
och förnedrande. Och jag är säker på att det är lika jobbigt för de flesta transmän 
som för mig. Jag har inte återvänt dit.”

”[…] besöka kvinnomottagning som ensam man, resulterar i psykiskt dåligt må-
ende i dagar innan och efter.”

I väntrummet kan det också bli tydligt hur det finns förväntningar på kön från vårdper-
sonalens sida, antingen utifrån namn, ärende eller normativa föreställningar:

”De kommer ut i väntrummet och jag kan se att de skannar av och tänker att den 
de letar efter inte är där fast jag sitter där. Borde ju gå att bara ropa upp namnet och 
inte anta massa saker utan tänka att personer kan se ut hur som helst.”

Att en viss typ av vård upplevs vara könad kan leda till undvikande av den vården:

”Jag har skjutit upp både cellprov och gynekologbesök eftersom det tvingar mig att 
gå till extremt könsnischade inrättningar.”

”[Jag] undviker helt att gå på till exempel cellprov för att allt är så kvinnofoku-
serat. Det blir en plats där jag inte alls kan känna mig trygg. Ibland kan en hel 
verksamhet vara könad, till exempel barnmorskemottagningar. Hela besöket blir 
könat och jag känner mig helt utestängd.”

Det deltagarna på olika sätt beskriver är en hälso- och sjukvård präglad av tvåköns- och 
cisnormer. Normerna genomsyrar rutiner och system som försvårar för eller exkluderar 
transpersoner. Detta syns också i interaktion med vårdpersonal som utifrån föreställ-
ningar om att alla är cispersoner till exempel inte är medvetna om att ett folkbokfört 
namn kan vara fel eller att väntrum på många sätt kan vara en otrygg och problematisk 
plats. För många av våra deltagare är exkluderingen så tydlig att de helt väljer bort vissa 
typer av vård eller vissa vårdverksamheter. 

Makt och ansvar
”Man är ju i en beroendeställning i vården. Jag är annars väldigt öppen och in your 
face, men inte i vården. Den personen har ju makt över vilka kemikalier som ska in 
i min kropp liksom och i den maktpositionen är det inte så lätt att vara öppen.”
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Deltagarna beskriver det som att vården har en överordnad maktposition i relation till 
patienter och att denna makt ofta också förstärks ytterligare gentemot dem som trans-
personer. Genom att vården innehar makten underminerar det självidentifikation. Det 
upplevs som att kränkningar förvärras när de rättfärdigas utifrån maktposition och att 
den egna identiteten avfärdas eller explicit motsägs: 
 
”Jag hade inte bytt namn [formellt, förf. anm.] på den tiden och läkaren sa rätt ut 
att han blankt vägrade säga något annat namn än det som jag hette juridiskt. Och 
dessutom så gjorde han det mycket klart för mig att jag var en kvinna eftersom jag 
hade ett kvinnligt personnummer. Sedan så ville han veta hur det kom sig att jag 
inte hade ’kommit på att jag ville byta kön när jag var barn’, för ’nu var jag ju 
vuxen och de flesta kommer på sådant när de är barn’.”

Liknande erfarenheter beskrivs av deltagare som genomgår eller har genomgått köns-
dysforiutredningar och könsbekräftande vård. Många påtalar hur upplevelser från 
den vården påverkar hur de upplever och hanterar annan hälso- och sjukvård. Under 
könsdysforiutredningen kände deltagarna sig utvärderade, ifrågasatta och rädda för att 
inte kvalificeras för könsbekräftande behandling. De vågade därför inte framföra kritik 
eller vara helt öppna om sig själva och sin hälsa, eftersom de upplevde att det fanns ett 
”rätt” sätt att framställa sig för att få tillgång till nödvändig kirurgi och/eller hormonbe-
handling. Den könsbekräftande vården upplevdes villkorad och den känslan tar delta-
garna med sig in i mötet med annan hälso- och sjukvård: 

”[…] transvården och utredning […] det påverkar mina känslor inför primär-
vården. Det spiller över. […] många har den typen av erfarenheter och känslor, det 
finns saker som inte cispersoner kanske har samma känslor kring.”

”Jag har en otrygghet baserat på upplevelser från könsutredningen som jag bär med 
mig till primärvården för jag undrar om de kommer tro mig.”

Deltagarna berättar att de låter bli att komma med eventuella invändningar, undanhål-
ler information om sig själva eller delger information de egentligen vill hålla utanför 
vårdbesöket ifråga. Det kan också leda till att de inte rättar felköningar eller försöker 
agera på ”rätt” sätt för att få den vård, den remiss eller det läkemedel som är syftet med 
besöket. 

”Jag har med åren lärt mig att jag behöver säga det jag tror att vårdpersonalen 
behöver höra för att få hjälp.”

”Jag trodde att jag var tvungen att svara och stå till svars för allt och folk fick göra 
vad de vill med mig, men genom att prata med andra så har jag blivit tryggare i 
att jag inte behöver göra det. Men det är ju en maktrelation att jag är beroende av 
dem så det är inte alltid lätt att stå på sig.”

Att ha upplevelser av en typ av villkorad vård leder till att all vård känns villkorad och 
att de befinner sig i en maktlös position. Deltagarna beskriver på olika sätt hur erfaren-
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heter från en typ av vård eller en viss mottagning påverkar möten med annan typ av 
vård eller andra mottagningar. 

Erfarenheter från könsdysforiutredning har också skadat förmågan att avgöra om inti-
ma frågor som ställs är relevanta eller inte. Deltagarna menar att erfarenheter av att ha 
blivit utredd, och frekvent under lång tid upplevt sin integritet överkörd, ökar risken 
för att gå över sina egna gränser även i mötet med primärvården. Det rör till exempel 
att svara på frågor som upplevs gränslösa eller integritetskränkande eller ställa upp på 
att samtalet går över i vårdpersonalens nyfikenhet på eller åsikter om trans. Deltagarna 
känner sig ofta tvungna att svara på frågor om eller få synpunkter på sin kropp, sin sex-
uella praktik eller sina relationer och beskriver flera olika situationer där vårdpersonal 
blivit gränslösa i relation till deras sexualitet: 

”Jag gjorde hälsokontroll för att tävla i [sport], kollar syn, hörsel och ska också 
kolla testiklar, men jag sa att det inte gick. Då frågade hon hur sex funkar. Jag 
svarade att ingen har klagat hittills.”

”Jag har fått råd om hur jag ska få tjejerna att skrika under sex utan att kunna 
penetrera.”

Upplevelser av att vården är villkorad blir också tydligt hos de deltagare som självme-
dicinerar genom att ta hormoner som inte är utskrivna av läkare. De berättar inte alltid 
detta för vårdpersonal, utifrån risken att det ska försvåra vårdsökandet, vilket gör att de 
inte vet sina hormonnivåer. Det kan finnas hälsorisker med att inte veta hormonnivåer, 
men många väger den faran mot risken att bli vägrad vård. 

De som däremot berättar att de självmedicinerar får ofta reaktioner på detta i form av 
vårdpersonals personliga åsikter kring självmedicinering och blir ibland också nekade 
den vård de söker. Vården blir med andra ord precis så villkorad som det finns rädsla för:

”När jag [några] månader senare fick prata med en sjuksköterska för att boka en 
ny tid för samma ändamål blev jag nekad vård. Hon sa att ingen läkare skulle 
acceptera det jag gjorde och att hon endast kunde boka en telefontid.”

”De nekade mig helt hjälp att hålla någon koll på min hälsa runt att jag självmedi-
cinerar.”

Den sammantagna erfarenheten av vården är också att den är villkorad på så sätt att 
den är utformad utefter cispersoners villkor. Normer kring kön är för deltagarna så på-
tagliga att vården känns ”stängd” och inte finns till för dem eller är anpassad efter deras 
behov och förutsättningar. 

”Även fast enskilda tjänstepersoner ofta gjort sitt bästa för att ge ett bra bemötande 
så känner jag mig sällan välkommen på vårdcentral, barnmorskemottagning eller 
barnavårdscentral. Jag blir felkönad och broschyrer, formulär och så exkluderar 
mig gång på gång i vårdmöten. Dessutom återkommande omotiverade frågor om 
kön och identitet.”
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” Man kanske behöver vara mer försiktig när man har en transperson framför 
sig för de här strukturerna vi har är inte anpassade efter transpersoner. När man 
utmanar normer för mycket märker man ju att det blir jävligt obekvämt.”

Deltagarna upplever det som att vården innehar och utövar makt gentemot dem som 
transpersoner på olika sätt men att vården brister i att ta ansvar. 

”Det ska inte förväntas att en berättar om allt det som avviker från normer. Den 
en möter ska vara medveten och öppen i sitt språk eller fråga på ett bra sätt så att 
jag inte behöver berätta om allting eller mina normbrott för att få ett bra bemötan-
de. Ansvaret ska inte ligga på mig.”

Det komplicerar dynamiken mellan vårdpersonal och patient att vårdpersonalen upp-
fattas ha all makt, men patienten allt ansvar. Ansvaret handlar främst om att antingen 
ha tålamod med vårdpersonalens okunskap kring trans, eller att hjälpa till med att ge 
dem den kunskap de saknar. Det är inte ovanligt att vårdpersonalen uttrycker att be-
grepp kring trans, transpersoners livssituation eller transspecifika medicinska frågeställ-
ningar är nytt, okänt eller svårt för dem. 

”Jag har fått höra så många gånger ’jag är inte så van så ha tålamod och rätta mig 
om jag har fel’. Du ska kunna, du måste komma ihåg! […] Ingen vårdpersonal 
säger ’jag är inte så van att möta patienter med långt hår’. Jag är så trött på att 
min existens förställer någons världsbild.”

Patienterna förväntas vara tålmodiga, men upplever att det begränsar möjligheterna att 
framföra kritik eller att opponera sig mot normativa eller kränkande uttalanden. Hand-
lingsutrymmet i vårdmötet upplevs begränsat och maktrelationerna förstärks, vilket 
leder till att situationen och vården känns villkorad. Ansvaret för att upprätthålla en 
konfliktfri kommunikation och god stämning i vårdmötet ligger hos patienten. 
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Något som lyfts fram som positivt är när vårdpersonal tar ansvar för sitt eget eller sina 
kollegors agerande eller språkbruk. En deltagare beskriver föräldrautbildning under gra-
viditet. Ansvariga för utbildningen, menar deltagaren, anstränger sig för att ha ett köns-
neutralt språk och även om det inte alltid blir konsekvent så inser utbildaren när den 
uttryckt sig normativt och ber om ursäkt direkt när det sker. Deltagaren beskriver att 
han ser det som otroligt positivt att gå en sådan utbildning och känna sig inkluderad. 
En annan deltagare beskriver en föräldrautbildning med heteronormativt språkbruk: 

”Vi sa till och då sa hon ja, men ändrade sig inte. Och sen kom kursledaren och sa 
att hon pratat i pausen med den. Det var skönt med någon som tog ens parti och 
tog på sig att säga till och inte gjorde det framför alla.”

Det beskrivs som positivt när vårdpersonal tar ansvar i problematiska situationer. En 
deltagare beskriver ett vårdmöte där han var medföljande till sin partner på en gyneko-
logisk mottagning. Han berättar att han sitter i väntrummet och ser ett par komma in, 
ett par som han tolkar som en man och en kvinna. En situation uppstår när kvinnan i 
paret måste förklara för personalen på mottagningen att det är mannen som är patien-
ten, varpå sjuksköterskan börjar skratta och hänvisar till att de är på en gynekologisk 
mottagning. Deltagaren bestämmer sig för att ingripa:

”Jag gick och pratade med en annan sköterska och berättade vad som hänt. Och 
sedan kom den första sköterskan ut och ville prata med mig och bad om ursäkt och 
sa att hon hade fått en blackout. Hon tyckte att det var jobbigt och ångrade sig jätte- 
mycket, hade nog också fått en utbildning och ville göra rätt. Får man en ursäkt så 
känns det ju ändå bra.”

I den beskrivna situationen kommer inte personalen på sig själva, men det upplevs 
ändå som positivt att ha blivit lyssnad på och att situationen tas på sådant allvar att det 
till slut ändå kommer en ursäkt. 

Att vårdpersonalen delar ansvaret för att ingripa och förändra upplevs som avlastande 
och befriande. Deltagarna anser också att detta är ett ansvar som vårdpersonal borde se 
som självklart – om man hör att en kollega gör eller säger fel så måste man ta ansvaret 
att ingripa och rädda situationen. Vanligast är emellertid att patient och vårdgivare är 
ensamma med varandra under ett besök och då finns inte alltid den hjälpen att få. De 
exempel på ingripande och ansvarsfördelning som delgetts har alla varit i situationer 
där det funnits andra närvarande. 

En deltagare har erfarenhet av att ha blivit felkönad av en vårdgivare, men där vårdgiv-
aren korrigerade sig i efterhand: 

”En psykolog råkade felköna mig men lät det vara under just det besöket. Men 
nästa gång sa den rätt. Det visar att den bryr sig för att den har reflekterat och 
korrigerat i efterhand. Det visar att jag betyder.”

Deltagarna har genomgående svårt att navigera i vad som är relevanta frågor från 
vårdpersonalens sida eller vad som är relevant information för dem själva att dela med 
sig av. I nästan varje vårdmöte uppstår situationer där det är väldigt svårt att avgöra 
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vad vårdpersonalen frågar för att det är kopplat till sökorsaken eller på grund av egen 
nyfikenhet. Det är också ofta otydligt vad som kan vara relevant för vårdpersonalen att 
få veta för att antingen göra korrekta medicinska bedömningar eller för att kunna ge ett 
inkluderande bemötande. Ofta tar deltagarna på sig ansvaret att veta vad som kan ha 
medicinsk betydelse för vårdbesöket för att på så sätt kunna avgöra om de frågor som 
ställs är relevanta. Det upplevs som ett väldigt tungt ansvar och att det är svårt att som 
lekman kunna göra den bedömningen, samtidigt som det för många känns nödvändigt 
så att de själva kan styra besöket. 

”Jag bröt handen en gång och då blev jag fundersam för jag vet inte hur benstomme 
fungerar med hormoner och så. Och det blev så himla jobbigt att behöva fundera 
på.”

Ibland händer att vårdpersonalen motiverar sina frågor. Det betyder att de är trans-
parenta med att frågan har med sökorsaken att göra eller att den ställs för att kunna 
göra rätt bedömning av vad patienten behöver. Frågorna kan också ramas in genom att 
vårdpersonalen säger att frågorna kan upplevas som privata eller intima, men att de är 
relevanta för besöket. Ibland tydliggörs också om frågor som kan gå utanför det kon-
kreta ärendet just vid detta tillfälle. Genom att göra detta och be om lov att få ställa 
sina frågor inger vårdpersonalen förtroende och trygghet och deltagarna upplever att 
besöket blir tydligare och att de själva får ett mandat i situationen. 

”Jag har varit med om att de frågat ’är det okej att jag frågar mer trots att det inte 
har med besöket att göra’. Då är det tydligt varför det frågas och jag får välja. Men 
om de bara frågar på så kanske jag tror att det har med besöket att göra och svarar 
för att sen förstå att det inte alls var relevant.”

Att det görs tydligt varför frågor ställs gör att vårdpersonalens kunskapsnivå om trans- 
personer synliggörs. När man dessutom själv får avgöra vilken information som ska 
delas upplevs det som att maktfördelningen i vårdbesöket jämnas ut och att parterna 
delar på ansvaret för kommunikationen.

Kunskap och kompetens
Deltagarna berättar om hur de ofta försöker föregripa personalens okunskap och ge 
mycket information om sig själva och om transfrågor redan som inledning till besöket 
för att underlätta för vårdpersonalen. De flesta har också erfarenhet av att utbilda och 
informera vårdpersonalen om vad trans kan innebära, hur de språkligt kan uttrycka sig 
för att låta inkluderande och respektfulla och svara på frågor utanför besökets syfte för 
att bidra till att minska kompetensluckor. Att hamna i rollen som utbildare upplevs 
för många som en väldigt svår och obekväm position. Dels leder det till en stress i och 
med att besöket antingen tar längre tid än det var menat att ta, eller att den tid som 
besöket tar äts upp av utbildning snarare än deras sökorsak. 

”Jag var på läkarbesök för jag hade spänt min arm för länge av stress och hade 
tappat känseln i den. När läkaren frågade om jag tar medicin sa jag ’ja, jag har 
en p-stav’. […] Men tack vare mitt namnbyte har jag nu ett manligt namn. Detta 
förvirrade läkaren och det slutade med att jag behövde hålla ett miniföredrag om 
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transpersoner. Det var jobbigt och tog upp mycket tid. Det är sådan skillnad när 
folk är utbildade inom ämnet. Var på cellprov hos gynekologen och där såg jag att 
den avdelningen hade gått en hbtq-kurs. De var supersnabba att rätta pronomen 
när de läste mitt namn. De visste precis vilken situation jag var i och hanterade 
mig superfint. Vilken skillnad i bemötande! Och vilken tid vi sparade på vårt möte 
tack vare att de inte behövde något föredrag från mig.”

Rollen som utbildare upplevs också som en form av professionalitet som står i kontrast 
mot den privata patientrollen: 

”Ta inte vårdbesöket som ett tillfälle att ta reda på mer om det som är speciellt. Lyft 
ut dig själv och vad du är nyfiken på för det är inte det jag är här för. Patienten ska 
inte föreläsa för eller berätta om det spännande för läkaren. Då får man så många 
roller och det är inte okej.”

”Man tycker att det känns bra att få mer information för att bli bättre på sitt yrke, 
men om ansvaret ligger på mig att utbilda så måste jag hela tiden börja om när det 
är någon ny. Syftet när jag är patient är ju att jag har något att söka vård för, då 
är jag inte där som utbildare.”

Att kliva in i rollen som utbildare är en erfarenhet som delas av många och det beskrivs 
också som något som gör vårdmötet otryggt. Som patient är det också troligt att du 
har många vårdkontakter eller träffar olika vårdgivare vilket gör rollen som utbildare 
påfrestande. Att behöva utbilda vårdpersonalen ger ett ansvar som inte hör hemma hos 
patienten och det skadar tilliten.

Några deltagare har dock erfarenhet av att vårdpersonal är transparenta med sina kun-
skapsbrister och tar eget ansvar för att lära mer:

”Läkaren som sjukskrev mig när jag var deprimerad och utmattad, bland annat 
på grund av transutredningen, var respektfull trots att hon inte visste mycket. När 
jag kom tillbaka en månad senare så märkte jag att hon hade läst på på egen hand 
för att ge mig bättre vård. Det var jättebra att hon tagit det på allvar och tagit eget 
ansvar för att lära sig istället för att fråga ut mig.”

Många av deltagarna beskriver upplevelser av att vårdpersonal saknar transspecifika 
kunskaper och att det försvårar möjligheter till korrekt vård eller rådgivning:

”Det bästa bemötandet jag fått är på [mottagning] och från min sköterska på 
[vårdcentral], för att de är så vana och kunniga om transpersoner, och de är trevli-
ga och bekväma med transpersoner som patienter. Så, det bästa är när ens vårdgi-
vare har ordentligt med kunskap om transpersoner. Delvis för att de då vet hur de 
ska bemöta oss, och delvis för att jag då inte behöver förklara saker för dem. Och 
det känns tryggt när vårdgivarna har en grundlig kunskap om transpersoner, för 
då kan man rådfråga dem om hälsogrejer som kanske kan ha en koppling till eller 
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påverkas av min hormonbehandling. Jag skulle aldrig våga rådfråga någon [på 
mottagning] om vissa saker, för att risken finns att det jag frågar om kanske har en 
koppling till mina hormoner och då har inte [den vårdgivaren] någon kunskap om 
det och då kan jag inte få den hjälpen eller rådgivningen som är rätt.”

Den upplevda kunskapsbristen medför att deltagarna känt sig ifrågasatta under vårdmö-
ten och att de har förlorat förtroendet för vårdpersonalens kompetens vilket påverkar 
upplevelsen av vårdbesöket negativt: 

”När de frågat hundra miljarder gånger om min transidentitet och min mamma 
säger han och de säger hon. Då tänker jag att jag vet inte var dina hjärnceller är, 
men hitta dem!”

”När man får känslan av att de inte kan blir det jättesvårt att våga gå tillbaka för 
att man inte litar på att de kan.”

”Det är svårt när de frågar för att de inte känns så utbildade, och det känns som 
att okej, jag vet mer än vad de gör. Det känns som att de borde veta mer. I vissa 
fall så känns det bättre att jag förklarar saker, men inom vården tycker jag att de 
ska veta mer än jag eller lika mycket.”

Deltagarna önskar att medarbetare i primärvården skulle ha mer kunskaper om den 
könsbekräftande vården för att kunna ge information om könsbekräftande vård och 
hur eventuell behandling kan inverka på hälsan. De önskar också en förståelse för hur 
en könsdysforiutredning kan påverka upplevelser av hälso- och sjukvård utifrån känslor 
av att bli ifrågasatt och utvärderad och vad det kan innebära att vara normbrytare:

”Det är viktigt för vårdpersonal att veta att man lever under press, liksom. Bara 
att ta steg till att vara öppen kan vara stort. Inte för alla, men det finns där. […] 
Då kan man behöva bli bekräftad i att man faktiskt väljer att berätta.”

”Känslan av att bli ifrågasatt. I allmänhet kan jag känna att jag har en högre 
känslighet och är osäker. Det finns liksom underliggande. Om jag säger fel saker så 
kommer de liksom inte tro på mig som trans eller min upplevelse. Många har ju 
också erfarenhet av utredning där det verkligen är så, att det gäller att säga rätt för 
att få det man vill. Det borde resten av vården veta och förstå.”

Genom att ha dessa kunskaper och förstå att till exempel kroppsundersökningar kan ut-
lösa könsdysfori skulle kunna göra vårdpersonal bättre förberedda och ge bättre bemö-
tande och omvårdnad av transpersoner. En deltagare önskar också att vårdpersonalen 
hade kunnat ha kunskap om att menstruation kan utlösa dysfori och därför informerat 
honom om att den biverkningen kunde ske: 

”Ibland har jag fått ny medicinering som till exempel gett mens, fast de har inte 
berättat det kan hända. Det blev ju typ ett trauma för mig. Det borde de ju ha 
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berättat för mig. Hade de sagt det så hade jag kunnat vara förberedd, men nu blev 
det riktigt obehagligt.”

Andra kunskapsbrister som deltagarna lyfter fram är att personal inom primärvården 
saknar kunskap om att en hög andel av transpersoner lider av psykisk ohälsa och att 
hormonbehandlingen kan påverka hälsan och måendet samt inverka på andra behand-
lingar. Det saknas också kunskap kring och förståelse för transpersoners livsvillkor, 
vilket kan ta sig uttryck i könsnormativa hälsoråd. Som exempel på detta berättar en 
deltagare att han behövde gå ner i vikt för att få göra mastektomi som en del av den 
könsbekräftande vården. Av personal inom primärvården fick han då rådet att motione-
ra genom att simma i simhall. Detta råd visar att personalen inte hade en förståelse för 
att simhallar är problematiska platser för många transpersoner, eftersom det kan vara 
svårt eller omöjligt att byta om och duscha samt att det är en plats och träningsform 
som förutsätter att kroppen visas upp, vilket i sig kan vara något som framkallar dysfori. 
Deltagaren beskriver hur rådet att gå och simma för att få tillgång till sin mastektomi 
endast skulle kunna vara möjligt att följa om han först fått mastektomin eftersom dys-
forin annars skulle bli för stor. 

Ett annat exempel är en deltagare som vände sig till en vårdcentral för att få hjälp med 
injektion av stopphormoner och där den som skulle ge injektionen inte visste vad 
stopphormoner var eller varför de skulle tas. Flera deltagare som får testosteroninjektio-
ner beskriver också hur de ofta behöver vara den som förklarar hur injektionen ska ges 
för att det inte ska bli för smärtsamt. Det finns också de som inte blivit hörsammade i 
sina instruktioner och som därför fått nervpåverkan och negativa hälsoeffekter på grund 
av felaktig injektion. 

Avsaknad av kunskap bland primärvårdspersonal gör att det ofta känns extra påfres-
tande att träffa ny personal eftersom nya möten nästan alltid innebär att en ny person 
måste utbildas av patienten: 

”När det är nya läkare eller sjuksköterskor är det extra jobbigt att gå till vårdcen-
tralen. Jag orkar inte gå upp extra tidigt på morgonen för att prata i en halvtimme 
om vad trans är för att jag vill ha hjälp med min tå.”

Kunskapsbrister om transpersoner bland primärvårdspersonal kan även innebära att de 
inte förstår eller missuppfattar information, eller inte har tillräcklig kunskap om trans-
personer för att ställa rätt frågor. Detta blir problematiskt när det kan vara av betydelse 
för att bedöma eller rådgöra kring patientens hälsa. Några deltagare exemplifierar detta 
med användande av binder: 

”Om någon kommer in med bröstsmärta, kanske fråga om du har på dig något 
över brösten. Tänka ett steg längre och förstå att det finns de som har binders och 
så på sig som kan göra ont. […] att de till exempel till slut hade frågat eller förstått 
att det var på grund av min binder, men jag vågade inte ha på den för att inte få 
skit eller att jag fick skylla mig själv.”

”Om det rör mitt problem är det rätt bra att fråga. Det är något med mitt bröst, då 
är det bra att veta att jag använder binder. Det kan ju skada, det trycker till, det 
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kan förvärra mitt problem. Då är det viktigt att de är utbildade i att vissa kan ha 
binder på sig.”

Om personalen haft kunskaper om vad en binder är och varför den används skulle 
situationen ha kunnat bli annorlunda i och med att det då hade kunnat utredas huru-
vida den hade relevans för sökorsaken eller ej. Deltagare menar att även om en person 
kommer utan binder hade vårdpersonalen kunnat fråga om detta som en del i att hitta 
förklaringar till besvären. Det hade också signalerat en kunskap om transpersoners livs-
situation och villkor och öppnat upp för ett samtal som kan bli konstruktivt och inte 
ifrågasättande. 

Det framgår också att personal inom primärvården saknar den kunskap och analys som 
kan särskilja mellan kön och sexualitet ifråga om identitet och normbrott. Istället för-
växlas kön och sexualitet på olika vis. Det kan handla om att patientens och medföljan-
de persons relation tolkas utifrån antaganden om kön, så att de till exempel tolkas som 
partners även om det inte stämmer eller att det förutsätts att transpersoner är homosex-
uella genom en sammanblandning av könsidentitet och sexuell identitet. Deltagarna 
beskriver också att personal förutsätter att ett inkluderande bemötande och språkbruk 
för personer med normbrytande sexualitet också är inkluderande för transpersoner. Det 
exemplifieras med mödrahälsovården som gjort anpassningar för att inkludera samkö-
nade föräldrar och att vårdpersonal antar att det automatiskt också är inkluderande för 
transpersoner. 

Ett annat exempel på hur sexualitet och kön kan sammanblandas i vårdmöten visas i 
denna deltagares erfarenhet: 

”En gång ringde jag till 1177. Då skulle jag kolla… Det var något som gjorde ont 
i rumpan. ’Har du haft sex med en kille den senaste månaden?’ jag förklarade att 
jag är trans. ’Jaha, jag trodde att du var en kille’… Det blev i alla fall förvirrande. 
Eller tänkte de att jag var transtjej? De kanske menade väl, men det blev jättekon-
stigt.”

Citatet visar hur föreställningar om sexuell praktik blandas med föreställningar om kön 
och att när patienten bryter mot dessa antaganden uppstår sådan förvirring att ingen av 
parterna vet vad samtalet handlar om. 

En deltagare beskriver också hur hennes transidentitet tolkas som en förnekad homo-
sexualitet:

”Att de säger ’man kan la bara leva som bög, du behöver inte göra allt det  
andra’.”

En annan deltagare beskriver hur vårdpersonal antar att en identitet som man automa-
tiskt innebär heterosexualitet: 

”’Jaha, du gillar tjejer nu. Ja, du är ju kille så det är klart att du gör.’”

Ytterligare en annan beskriver hur vårdpersonal, kanske i ett försök att vara bekräftande 
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av hans identitet, har normativa föreställningar om könsuttryck och dess koppling till 
könsidentitet:

”’Ja, jag ser att du är kille för du har kort hår.’”

En annan upplevd kunskapsbrist rör kopplingen mellan transidentitet, kropp och dys-
fori. Flera deltagare beskriver att vårdpersonal i sin kommunikation och i sitt bemötan-
de kan reducera transidentiteter till något enbart eller primärt kroppsligt. Detta visar sig 
bland annat genom en upptagenhet vid kirurgi och hur kirurgiska ingrepp kopplas till 
könsdysfori och i förlängningen till transidentiteten. Återkommande beskriver deltagar-
na hur personal ställer frågor om kirurgi i situationer som upplevs opassande eller helt 
utanför vårdbesökets kontext: 

”’Hej, jag har migrän.’ ’Vad har du mellan benen?’ får man till svar. Det är så 
jävla vanligt.”

”Vi pratade inte alls om kön och så sa den ’ska du operera ditt kön också?’. Fast vi 
pratade om magnetröntgen och ischias som inte hade någonting med det att göra.”

När personal använder ord som ”könskorrigering” eller ”könsbyte” för att beskriva 
transition eller den könsbekräftande vården flyttas fokus till kirurgi och förstärker 
koppling mellan ingrepp och identitet. Det är också begrepp som, för många av delta-
garna, också påvisar bristande kunskap kring terminologi då orden känns förlegade och 
stigmatiserande.

”Det känns inte bra, för det känns som att det är det enda folk vet om trans. De 
säger ju könskorrigering och jag gillar inte det ordet jättemycket. Det känns som att 
de siktar in sig på att det är operationer som gör att man byter kön.”

Samtidigt upplever deltagarna att det inom vården finns tendenser att helt skilja på 
kropp och identitet. De menar att vårdpersonal inte förstår eller accepterar den käns-
lomässiga laddning som kan finnas i kroppar. Det samma gäller hur kroppsdelar eller 
kroppsliga funktioner beskrivs. Att själv, som transidentifierad patient, få mandat att 
vara med och bestämma hur kroppsdelar eller funktion ska benämnas kan då vara 
viktigt för att känna att det finns trygghet och respekt. Att behöva visa upp sin kropp, 
att få den undersökt eller beskriven på ett cisnormativt sätt kan utlösa dysforiska re-
aktioner. Exempelvis beskriver en deltagare hur en undersökning av huden i samband 
med en allergiutredning först ledde till vårdundvikande och sedan vändes till en positiv 
upplevelse då läkaren var respektfull och lyhörd: 

”En gång erbjöd hudläkaren att en annan kunde undersöka min hud om det gjor-
de mig mer bekväm. Han hanterade det varsamt och lät mig styra. Då kände jag 
mig omhändertagen. Att klä av mig är laddat, kroppen är laddad och då behöver 
man vara varsam med det.”

Hur kroppsundersökning eller avklädning upplevs beror även på vilket sammanhang 
detta sker i och hur inramningen ser ut, till exempel vad som har föregått situationen. 
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Om vårdpersonal visat okunskap eller en bristande förståelse innan undersökningen 
eller avklädningen så förstärks obehaget och situationen kan upplevas än mer laddad. 
Deltagare menar att en bra strategi för att avdramatisera undersökningssituationen är att 
personalen inte gör en stor sak av transidentiteten. 

”Om läkarna inte gör det till en större grej än vad det är så går det ganska bra.”

En annan försvårande omständighet i samband med undersökningar är om vårdperso-
nalen genom sitt språkbruk signalerar att de inte kan skilja mellan olika transidentiteter. 
En deltagare beskriver hur vårdpersonal blandar ihop transkille och transtjej och att 
den förvirringen skapar en osäkerhet i honom eftersom han inte vet vilken anatomi de 
förväntar sig att han har: 

”Man vet inte vad de förväntar sig. Ibland blandar de ju ihop transtjej och trans- 
kille. Ibland vet man inte om de tror att man är född som pojke eller flicka. Eller 
om jag också fått behandling eller inte.”

Något som deltagarna önskar i form av kunskapsökning är att personalen ska kunna 
navigera mellan kunskaper om transpersoner som grupp och individuella upplevel-
ser. Deltagarna menar att det visserligen finns saker som är gemensamma för många 
transpersoner och som är viktiga för personal att känna till och ha förståelse för, så som 
gemensamma erfarenheter, livsvillkor och förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att 
dessa inte överordnas patientens individuella upplevelser, förutsättningar, behov eller 
önskemål. 

”Alla transpersoner är inte likadana. Inte ens alla som identifierar sig på samma 
sätt är samma. Alla går inte på hormoner. Så man måste förstå att alla har olika 
behov och viljor.”

En önskan från deltagarna är att vårdpersonal ska ha tillräckligt mycket grundkunskap 
om transpersoner för att på så sätt kunna höra vad i patienternas berättelser som är be-
skrivningar av kollektiva upplevelser och vad som är individuellt. En deltagare beskriver 
en gynekologisk undersökning där vårdgivaren gjorde antaganden om att denna under-
sökning skulle vara en jobbig sak för personen, men att det inte fanns utrymme för den 
att ha sin egen upplevelse:

”Den sa att jag skulle slappna av […] och upprepade flera gånger att det snart var 
över eller klart. Jag upplevde det som att det var den som gjorde det till en större 
grej än vad jag själv tyckte.”

Här visar å ena sidan personalen förståelse för att transpersoner kan uppleva gynekolo-
giska undersökningar som dysforiska, men saknar hörsamhet för den specifika patienten. 

Deltagarna menar att det ofta antas att det är transidentiteten som är anledningen till 
vårdsökandet eller ohälsan: 

”Folk fattar inte, typ. Det är ofta allt beror på att jag är trans. Jag skulle gå till en 
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läkare för att förnya ett recept för huvudvärk och de bara ’jaha, du är trans, hm, 
går du till psykolog? Hur mår du? Är du deprimerad?’ Det har inte med saken att 
göra.”

”På senaste tiden har jag gått till vårdcentralen för att jag mår dåligt och de tror 
automatiskt att man mår dåligt bara för att man är transsexuell. Men jag tänker 
ju inte ens på att jag är transsexuell längre, typ. Alltså, det påverkar inte min var-
dag. Förut gjorde det det, jättemycket. Men nu gör det inte det för att jag känner 
mig bekväm i min kropp.”

I vårdsituationer, menar deltagarna, tenderar vårdpersonal att reducera transpersoner till 
enbart den normbrytande identiteten och deras andra identiteter får inte plats: 

”Jag är ju bara jag. Jag är inte bara en transkille. Jag är målvakt, jag är kattälska-
re… Man är så mycket mer.”

När personal inte bara säger, utan visar, att de har utbildning och kompetens i att möta 
transpersoner kan det göra en stor skillnad, enligt deltagarna. Personal som visar sina 
kunskaper genom att exempelvis ställa frågan om pronomen, fråga om det står rätt 
namn i journalen eller som på andra sätt bekräftar patienten i sin transidentitet utan att 
reducera till den, gör mycket för att vårdbesöket ska upplevas positivt och tryggt. Ett 
annat sätt är att bekräfta verksamhetens kompetens: 

”[De] svarade på min fråga om hur transkompetenta de var som jag skickat via 
1177 och gynekologen ringde faktiskt upp mig för att prata med mig innan så att 
jag skulle känna att det var lättare att gå på besöket. Guld värt! Att gynekologen 
faktiskt ringde upp mig, trots att jag aldrig träffat henne och alltså inte var en känd 
patient eller så, utan bara hade ställt den här frågan om transkompetens. Det var 
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det som i slutändan avgjorde. Alla kan säga att ’javisst är vi transkompetenta’, 
men få är det i verkligheten. Och den som bemödar sig med att ringa upp patienten 
känns som någon som bryr sig och är vettig i sitt patientbemötande.”

Andra deltagare berättar hur vårdpersonal, som påtalat kännedom om deras transer-
farenheter och bekräftat dem, men inte gjort det till huvudsaken, under besöket på så 
sätt skapat goda förutsättningar för ett positivt vårdbesök. Det finns vårdpersonal som 
själva säger sig vara vana vid att möta transpersoner eller på annat sätt uttryckt att de 
har kunskaper eller erfarenheter om transpersoner och därför kan ge ett gott bemötan-
de. Detta stämmer dock inte alltid med patientens upplevelse. Deltagarna upplevde 
dessa personer som mindre intresserade av att lära sig mer eller nytt och som svårare att 
rätta när de sa eller gjorde fel. De beskrevs också som mer benägna att inte göra skill-
nad mellan grupp och individ:  

”Jag undrar ibland om de där som har jobbat med det länge hamnar i ett stadie 
där de tror att de har lärt sig allt och därför inte tar in nytt. Men de har inte fattat 
att de inte träffat en grupp utan individer.”

I deltagarnas beskrivningar framgår det tydligt att personalens kunskap och kompetens 
kan vara helt avgörande för vårdbesöket. Det är alltså inte förvånande att många också 
uppger att de inför och under vårdbesök letar efter tecken som signalerar inkludering 
och kunskaper om trans. Det kan handla om symboler som transflaggan på hemsidor, i 
väntrummet eller undersökningsrum. Andra saker som eftersöks är inkluderande texter 
på hemsidor eller informationsmaterial om och till transpersoner. Dessvärre säger del-
tagarna att dessa symboler oftast saknas. Samtidigt, menar deltagarna, är inte lösning-
en att alla mottagningar lägger upp texter eller börjar använda symboler oreflekterat 
eftersom de tolkas som ett löfte om god vård och bra bemötande. Deltagarna beskriver 
det som att dessa och liknande symboler gör att de sänker garden och förväntar sig ett 
tryggt rum och ett bra bemötande: 

”Rent praktiskt så följs inte flaggan upp. Flaggan bara sitter där och de har skyltat 
med det och är nöjda så. En av dem jag har besökt var en av dem som felkönade 
mest. Dubbel besvikelse.”

”Man måste backa upp det också, inte bara hänga upp regnbågsflaggan till höger 
och vänster utan att kunna något.”

”En pin eller flagga signalerar saker. Om du sitter med en pin på dig så lovar du 
mig saker och om du då inte gör det så upplevs det som ett personligt angrepp på ett 
annat sätt. Har man en sådan har man gjort ett ställningstagande. Då tar jag det 
som ett löfte om trygghet men blir väldigt besviken om det inte blir så.”

Personal som bär regnbågspins eller ställer upp en regnbågsflagga förmedlar med detta 
en försäkran till patienter att de besitter kunskap och kompetens, men om patienten 
inte upplever dem som insatta eller kompetenta kan besvikelsen bli dubbel. I delta-
garnas upplevelser beskrivs flera gånger att de efterfrågar att vårdpersonal har kunskap 
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kring medicinska frågor som specifikt rör transpersoner. Vi menar att det kan vara 
viktigt för primärvården att inhämta den typen av kunskaper då det här är en växande 
patientgrupp. Antalet personer som söker sig till, och genomgår, könsbekräftande vård 
har ökat de senaste åren och det kommer bli allt vanligare att personal inom primär-
vården möter patienter med frågor kring till exempel hormonbehandlings inverkan 
på hälsan och behöver kunna svara på dessa frågor och ge rådgivning och vård utifrån 
dessa specifika omständigheter.  

Ackumulerade negativa erfarenheter och 
önskningar om positiva erfarenheter
Deltagarna kan genomgående enkelt minnas flertalet situationer i mötet med primär-
vården som på något sätt varit negativa. Det var avsevärt svårare för deltagarna att hitta 
positiva exempel, vilket tydliggör att den sammantagna erfarenheten av att vara i kon-
takt med primärvården är övervägande negativ. 

Deltagarna beskriver att de inför ett vårdbesök eller när de överväger att söka vård för-
väntar sig ett negativt bemötande. Detta behöver inte vara baserat på erfarenheter från 
den verksamhet de ska besöka utan är en effekt av egna och andras samlade negativa 
upplevelser. Ovissheten om vilken kompetens kring trans som vårdpersonalen kommer 
att ha och ovisshet kring vilka strategier som är bäst att använda utifrån besöket skapar 
stress, oro och ångest. Ofta blir dessa känslor så starka att de leder till ett undvikande 
av vård genom att hoppas att det besvär som de tänkt söka vård för istället går över eller 
att avboka planerade besök. 

”Om jag har gått till en mottagning och inte fått bra bemötande och sen behöver 
vända mig dit igen då drar jag mig för det. Så tidigare erfarenheter och första 
intrycket spelar roll. Men jag drar mig ibland för jag vet inte vad jag har att vänta 
mig […].”

I de fall där deltagarna haft tidigare positiva erfarenheter skapas inte en förväntan om 
gott bemötande i framtiden. De negativa erfarenheterna är starkare upplevelser och 
är fler än de positiva, som snarare upplevs vara undantag. Några deltagare beskriver 
också hur de som transpersoner är marginaliserade och utsatta i samhället och i livet 
generellt, och att ett negativt bemötande från primärvården bekräftar de upplevelserna, 
medan ett positivt bemötande endast blir en tillfällig lättnad. Sammantaget skildrades 
erfarenheter av och önskningar om positivt bemötande som icke kränkande. Att inte 
bli kränkt är en lågt ställd förväntan eller förhoppning och i teorin lätt för primärvår-
den att tillmötesgå. Trots detta är de negativa upplevelserna långt mer dominerande. 

Under de workshoppar som stor del av den här rapporten baseras på ställdes frågan till 
deltagarna om de kunde beskriva en händelse eller ett vårdmöte som negativt påverkat 
deras benägenhet att söka vård. Genomgående hade deltagarna svårt att erinra sig en 
sådan specifik händelse och beskrev snarare att vårdundvikande till slut baserades på 
ackumulerade erfarenheter som sammantaget var så negativa att de helt enkelt inte or-
kade eller vågade söka igen. De negativa erfarenheterna handlade om att inte få namn 
eller pronomen respekterat eller bekräftat, att hantera gränslösa och nyfikna frågor, att 
bli utbildare i mötet, att sökorsaken hamnade i skymundan i relation till transidentite-
ten och att möta vårdpersonalens reaktioner kring deras identitet eller livssituation. 
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Deltagarna beskriver på olika sätt en normalisering av dåligt bemötande och att det 
leder till lågt ställda förväntningar. Det krävs mycket lite för att de ska bli positivt över-
raskade: 

”Jag förväntar mig inget positivt när jag går till vårdcentralen så när de säger rätt 
namn blir det en lättnad.”

”Man är så svältfödd på ett bra bemötande så man blir så tacksam när det är 
bra.”

”Det skulle krävas jävligt lite för att få ett bra bemötande.”

Deltagare beskriver att behov av primärvården får stå tillbaka under deras komma- 
ut-process, könsdysforiutredning och transition. Den könsbekräftande vården upp-
levs väldigt villkorad, men också väldigt efterlängtad. Det gör att deltagarna inte vågar 
riskera den genom att söka annan vård för exempelvis psykisk ohälsa. Detta ger ett 
ackumulerat vårdbehov som ofta är svårt att påtala eller förstå hur man kan söka för i 
efterhand. En deltagare beskriver:  

”Jag har i många år skjutit upp kontakt med primärvården för att jag har nor-
maliserat fysiska, psykologiska och kognitiva problem inför mig själv, ett resultat 
av att ha varit i garderoben gällande min transidentitet och därför puttat undan 
och inte pratat om hur jag egentligen känner eller mår. Där hade jag, som har övat 
otroligt mycket på att själv förtrycka hur jag mår, behövt hjälp av [vårdpersonal] 
för att lyckas beskriva vad jag har för problem och att de inte är misstänksamma 
inför mig som ’verkar må bra’ bara för att jag är alldeles för bra på att iklä mig 
masken av att må bra oavsett hur jag egentligen mår.”

Flertalet deltagare uppgav att de inte kunde komma ihåg eller hade upplevt ett positivt 
möte med primärvården. Beskrivningar av positiva upplevelser blev därför hypotetiska 
och beskrivningar av önskningar istället för hågkomster. Önskningarna präglades också 
av lågt ställda förhoppningar: 

”Ett gott bemötande skulle vara att inte bli ifrågasatt kring sin egen upplevelse eller 
erfarenhet. Man kan ju faktiskt aldrig ifrågasätta en persons erfarenheter.”

De önskemål som uttrycks är basala och grundläggande – att få fokusera på sin sökor-
sak och få likvärdigt bemötande och samma vård som cispersoner. 

”Om de tänkte att ’okej, den här personen kan identifiera sig hur den vill, men jag 
kan ändå bemöta den som den vill’. Det skulle vara det tryggaste.”

Många uttrycker också att de egentligen bara har ett enda önskemål: 

”Jag skulle vilja bli rättkönad.”
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Detta beskrivs som en önskan, det vill säga något som sällan eller aldrig inträffar i 
mötet med primärvården, och som det mest grundläggande för att vårdmöten skulle 
kännas trygga, bekräftande och inkluderande. 

De negativa erfarenheterna är många och genomgående. Deltagarna beskriver dem 
som upprepade, som mönster som går igen och som något ständigt förekommande. 
De positiva erfarenheter som beskrivs är undantag från detta och beskrivs som enskilda 
händelser, tydligt avgränsande till situation och person. De positiva erfarenheterna är 
ofta bundna till enskilda medarbetare, men den generella beskrivningen är att enskilda 
händelser eller medarbetare inte kan kompensera för tidigare negativa erfarenheter, de 
samlade intrycken eller exkluderande strukturella förutsättningar i form av exempelvis 
journalsystem, informationstexter eller liknande. 

Patienter särskiljer inte alltid primärvårdsverksamheter från varandra eller primärvård 
från annan hälso- och sjukvård. Erfarenheter från en primärvårdsverksamhet spiller över 
i mötet med nästa även om de utför olika vård, vilket en deltagare uttrycker genom att 
säga att ”alla besök påverkar nästa besök”. Erfarenheter från specialistvård spiller över i 
primärvården och vice versa. Vid flera tillfällen beskrivs hälso- och sjukvården som en 
enda stor verksamhet och det är inte alltid tydligt för deltagarna hur de olika verksam-
heterna förhåller sig till varandra organisatoriskt. Det blir för många en samlad bild av 
hälso- och sjukvården som exkluderande och som en arena som inte är tillgänglig för 
transpersoner. 

Positiva erfarenheter är, som nämnts ovan, ofta enstaka händelser och de beskrivs i 
ljuset av negativa och ställs i relation till dessa. En positiv erfarenhet beskrivs oftast inte 
som bra, men bättre än dålig. 

När förväntningarna är så lågt ställda, vilket också kan vara en strategi för att härda ut 
eller inte bli besviken, blir även små saker och minsta tecken på vänlighet eller välvilja 
ett gott bemötande. En deltagare beskriver till exempel att det räcker att vårdpersonalen 
ler för att det ska upplevas som ett gott bemötande, medan andra kan beskriva att de 
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förvisso har blivit felkönade eller liknande, men att vårdpersonalen vill väl och att man 
därför har överseende med kränkningen som felkönande innebär.

I våra undersökningar framkommer en skillnad mellan binära och ickebinära transper-
soner. Binära transpersoner upplevde mindre hinder i mötet med primärvården och 
hade i relation till ickebinära fler positiva erfarenheter. Det förekom att detta var baserat 
på att de passerar och därmed av vårdpersonal tolkas som och antas vara cispersoner. 
Detta ledde till att de då inte fick ifrågasättanden, att det inte blev frågor om transerfa-
renheten eftersom den inte uppdagats och att de inte felkönades. Premisserna för detta 
är dock sårbara, eftersom kroppar kan göra en transerfarenhet synlig i situationer där 
kroppen helt eller delvis kläs av och undersöks. 

Binärt identifierade deltagare uttrycker också att de tror att ickebinära har större svårig-
heter i mötet med hälso- och sjukvården. En deltagare, med binär identitet, tror att en 
ickebinär identitet gör att det ”blir en jävla massa frågetecken” vilket kan tolkas som att 
han menar att det är något som många inte förstår. Binärt identifierade transpersoner 
kan utifrån det sägas vara mer begripliga för vårdpersonalen än ickebinära. En annan 
deltagare har en binär identitet men ett könsneutralt namn och han menar att namnet 
skapar en osäkerhet hos vårdpersonalen. Han menar att det ofta hade kunnat vara lätt-
are för dem att hantera honom om namnet tydligt signalerade man/kille, det vill säga 
en binär identitet. Att binära deltagare upplever färre hinder kan också vara baserat på 
att det är dessa identiteter som primärvårdspersonal har mer kunskap om och att binära 
transpersoner kan vara mer begripliga utifrån tvåkönsnormer. 

Negativa upplevelser från hälso- och sjukvården kan också följa med deltagarna i andra 
kontakter med samhället, särskilt om dessa uppfattas som kontakter och situationer där 
de är underordnade i relation till den de möter. Detta har betydelse för deltagarnas tillit 
till samhällsinstitutioner och till omgivningen i stort. Även det omvända gäller. Att 
som transperson bli osynliggjord, marginaliserad och utsatt i ett cisnormativt samhälle 
påverkar också tilliten till hälso- och sjukvården. 

”Transfobi och transhat i samhället gör det inte bättre, men det ska inte finnas i 
sjukvården.”

Osynlighet, synlighet och hypersynlighet
Det finns en rad aspekter av synlighet som deltagarna brottas med. En av dessa aspekter 
handlar om att komma ut, det vill säga göra sig eller bli synlig som transperson i mötet 
med vården. För många är det väldigt svårt att avgöra när det är relevant att komma ut 
alls i samband med ett vårdbesök, eftersom det är oklart i vilka vårdsammanhang det 
kan ha betydelse för diagnosticering, vilken vård eller behandling man får. 

Det kan också vara svårt att avgöra om man passerar inför vårdpersonalen och om det 
behövs att man kommer ut. I situationer där patienter passerat, men ändå kommit ut, 
behöver de även hantera reaktioner på detta från vårdpersonalen. Det är i relation till 
detta också viktigt att påtala att alla transpersoner inte har en önskan om att passera.

Det finns deltagare som väljer att inte komma ut alls om sökorsaken är strikt somatisk, 
med syfte att undvika kränkande situationer. Men det förekommer också att transiden-
titeten står nämnd i journaler och då tvingas patienten ut i förväg genom att det redan 
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är känt för vårdgivaren. Valet om eller när man ska komma ut är därmed inte alltid upp 
till en själv. 

Om sökorsaken kommer att leda till många vårdkontakter och möten med flera olika 
vårdgivare, så vet man att man kommer att behöva komma ut och förmodligen förklara 
sig själv flera gånger. Detta vägs mot att försöka ta ställning till hur vårdkontakterna blir 
om man inte kommer ut. 

En del har också upplevelser av att komma ut men att detta ignoreras av vårdpersona-
len. Det är dock inte i betydelsen att det därmed accepteras, utan snarare förmedlas det 
att vårdgivaren helt förbiser den informationen och fortsätter med invant, och under-
förstått normativt, bemötande, agerande och språkbruk. 
Flera deltagare berättar på olika sätt om hur bemötandet är avhängigt om man passerar 
eller ej. En deltagare menar att han tolkas som cisman och det medför gott bemötande. 
En annan deltagare beskriver hur hon presenterar sig med olika feminina uttryck och 
att det medför olika bemötanden:

”Det kan också bero på hur jag klär mig, alltså om jag för mig och presenterar mig 
”övertygande” som en binär transfeminin person eller om jag är low-key-feminin 
som jag ofta är för att det känns tryggare och/eller jag inte har energin att klä och 
sminka mig på ett traditionellt feminint sätt.”

Att tydligt presentera sig som en förväntad transperson, det vill säga leva upp till eller 
ge sken av att leva upp till förväntningar om transpersoner, upplevs förenkla för vård-
personal som då har lättare att bemöta patienten. Detta upplevs dock svårt att lyckas 
med eftersom förväntningarna skiftar beroende på vem vårdpersonalen är och vad de 
har för kunskaper. Att vara öppen med och förmedla trygghet i sin transidentitet inne-
bär större acceptans från vårdpersonalen, men om man uppfattas som svag eller instabil 
leder det till ifrågasättanden. En deltagare beskriver det så här: 

”Jag blir bemött i kassa/bokning på olika sätt beroende på hur rutinerad jag ver-
kar, där de i kassan ibland litar på och ibland inte litar på att jag är den jag säger 
att jag är (feminint kodat förnamn med maskulint kodad kropp, läses nog ej som 
transkvinna), jag behöver alltså ibland visa legitimation och ibland inte. Och det 
känns som att det är en slags profiling som baseras på om jag passerar som till-
räckligt trans/kvinna för att de ska lita på att mitt feminint kodade namn är mitt 
namn på riktigt och att jag inte är en bedragare.”

En deltagare menar att transpersoners kroppar egentligen alltid är ickebinära eftersom 
överkroppen och underkroppen, inre och yttre genitalier eller könsuttryck och anatomi 
kan förknippas med olika kön och att man som patient därför har ett ansvar gentemot 
vårdpersonalen att informera om detta för att undvika att symptom missas eller fel 
diagnoser görs på grund av antaganden:

”Om man inte har gjort nedre kirurgi, men har gått på hormonbehandling men 
fortfarande har juridiskt kön man… Då kan det vara bra att berätta det, att ”så-
här ser det ut”. Eller om man har tagit bort äggstockarna och livmodern och allt 
det där och de inte vet om det, då är det ju ändå bra att berätta det liksom. Just för 
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att de inte ska ge fel behandling eller fel symptom. Eller om man har juridiskt kön 
man och gjort alla operationer men har kvar livmodern då kanske det är bra att 
känna till att det fortfarande finns där. Om man har problem med magen så kan-
ske det inte är magen utan livmodern. Då är det bra att känna till att det faktiskt 
finns en sådan här.”

Synligheten kan ibland vara oönskad. Deltagare vittnar om att de, när de varit medföl-
jare till andra vårdtagare, exempelvis barn eller andra närstående, har hamnat i fokus 
för besöket. Transidentiteten påtalas och problematiseras, trots att en annan person är 
primär patient. En deltagare beskriver hur han är på ett vårdbesök som rör hans barn: 

”Sköterskan sa ’gå till mamma’ och mitt barn blev förvirrat. Hen hade själv lärt 
sig säga pappa till mig så hen förstod inte alls. […] Hen fattade ju att det var mitt 
knä de menade för vi var ensamma där, men det ställer till det. Det kan ju gå ut 
över barnen, det är det värsta för mig. Jag är redan så rädd för att mitt barn kan 
råka illa ut för att jag är trans och jag försöker vara en så jävla bra förälder för att 
ingen ska ha någon åsikt, liksom. Men när skiten drabbar mitt barn…”

Ibland har det istället handlat om en oönskad osynlighet. Det finns situationer där 
patienten haft med sig medföljande som stöd vid vårdbesöket och där vårdpersonalen 
enbart vänt sig till och pratat med den medföljande personen. Det kan vara så att den 
medföljande är, eller tolkas som, cisperson och att vårdpersonalen därför haft lättare 
att interagera med denne, men för patienten har det gett en känsla av att vara utestängd 
från och ovidkommande för sitt eget besök.

Att få frågan om pronomen kan vara ett sätt att få möjlighet att göra sig synlig och 
att bli sedd. Det kan visa på viss kunskap hos den som ställer frågan. För att det ska 
kännas bra är det också viktigt när frågan ställs, vilket för många helst skulle vara redan 
innan besöket och via någon form av formulär. Men om det inte är tydligt att frågan 
om pronomen ställs till alla vårdtagare väcker den istället en osäkerhet. Man kan då bli 
upptagen av att fundera över om det är något hos en själv som gör att frågan ställs just 
till mig eller känna sig misslyckad eftersom man haft uppfattningen att man passerade:

”Det kan ju verkligen golva en, man kanske hade en bra dag men så tänker man 
’jaha, det var tydligen bara jag som tänkte att jag passerade’.”

Att få frågan om pronomen kan leda till en osäkerhet om frågan ställs på ett sätt som 
kan kännas utpekande, snarare än en fråga som ställs på rutin:

”Jag tänker att det kan vara svårt att fråga om pronomen. Om jag får frågan så 
kan jag bli osäker att jag är otydlig i mitt könsuttryck. Det gäller i så fall att alla 
får frågan och att det görs tydligt att alla frågas om detta.”

Hur olika deltagarna kan känna kring att få frågan om pronomen blev också tydligt i 
ett samtal mellan deltagare:

A: ”Vid ett läkarbesök fick jag frågan vad jag har för pronomen och det var helt 
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fantastiskt. Sen tror jag ju inte att de frågar alla utan har sett något i min journal. 
Jag passerar ju inte som kille. Men jag blir ändå glad av att de frågar.”

B: ”Jag hade nog blivit skitkränkt om de frågat om mitt pronomen. Det är väl 
jättebra att de frågar men jag skulle bli kränkt. Jag tänker att jag passerar så bra.”

C: ”Pronomen är en sådan grej som både kan kränka och bekräfta.”

Oavsett hur frivillig synligheten upplevs, det vill säga hur mycket man själv kunde 
påverka om och när ens transidentitet blev känd i vårdmötet, så upplever de allra flesta 
att vårdgivare fokuserar på transidentiteten under besöken. Samtalen kretsar kring nyfi-
kenhet kring kroppen, gjorda eller önskade kirurgiska ingrepp, livssituation eller sexuell 
praktik, vilket tar fokus från den presenterade sökorsaken. 

Många upplever också att vårdgivaren patologiserar identiteten, exempelvis genom att 
leta efter trauma som kan förklara den eller att den blir orsaken som kan förklara andra 
symptom eller problem. Önskvärt hade varit om man själv hade fått vara delaktig i att 
avgöra om identiteten har relevans för sökorsaken, för att på så sätt kunna dra gränser 
gentemot vårdpersonalen. Ofta upplevs det som enklare att fokusera på sökorsaken om 
den upplevs okomplicerad och avgränsad, eftersom det då inte ger lika många öpp-
ningar till ovidkommande frågor eller bemötande som på annat vis är problematiskt.

Ett återkommande önskemål, som dock sällan upplevts, är att få uppleva sig som vilken 
patient som helst. För många är det just ett önskemål och inte en erfarenhet.

”Går jag till vården för ont i halsen vill jag bli bemött som en person med ont i 
halsen. Inte som en transperson med ont i halsen.”

”Jag vill egentligen bara bli behandlad som en person.”

Det beskrivs som positivt när bemötandet varit ”vanligt” eller ”normalt”. Särskilt posi-
tivt beskrivs de upplevelser där transidentiteten blivit synlig, men där den bara bekräf-
tas och inte tar över eller får negativ inverkan på bemötandet. 

”Jag blev behandlad som vem som helst! Jag var en patient som var där och fick 
svara på relevanta frågor innan undersökningen och sedan så fick jag göra min 
undersökning och efteråt fick jag information om när jag får svaret på proverna! 
Det var inget extra nyfiket frågande. Det var inga sådana där långa blickar på fel 
ställen av kroppen. Det var inget tomt skrytprat som för att visa att de sååååklart 
var kompetenta. Det var inga tusen frågor och jag slapp som patient utbilda min 
behandlare kring sådant som ingen patient ska behöva utbilda en behandlare i. 
Nej. Det. Var. Precis. Så. Som. Det. Skall. Vara. Jag var patient, inte transperson. 
Så självklart men ändå så sällsynt att man värdesätter varje gång det händer som 
om det vore en vattendroppe i öknen.”

Det deltagarna ofta beskriver är upplevelser av hypersynlighet. Begreppet används för 
att förklara att vår sociala omgivning tenderar att ge överdriven uppmärksamhet och 
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fokus på normbrytande beteende, utseende och identitet. Denna hypersynlighet, som 
drabbar normbrytande individer, kan gestaltas på flera sätt. När en person exempelvis 
kommer ut med sin transerfarenhet för sin omgivning kan reaktionerna från omgiv-
ningen bli stora, dock inte nödvändigtvis negativa. Hypersynligheten i detta exempel 
kan illustreras med upplevelsen att få ett strålkastarljus på sig i stunden som man 
kommer ut. Synligheten förstärks ytterligare om omgivningen ställer nyfikna frågor och 
behandlar den som kommer ut på ett annorlunda sätt än vanligt. 

Hypersynlighet används också för att förklara det obehag som uppstår av att få oönskad 
och överdriven uppmärksamhet på grund av sitt normbrott. För att hypersynlighet ska 
uppstå krävs att sammanhanget är normativt. Om en social situation är inkluderande 
skulle en person som kommer ut med sin transerfarenhet slippa denna extra obehagliga 
synlighet.

Vårdpersonalens bemötande avgör  
upplevelsen av vården
Vård och omsorg
”Jag gör skillnad på det praktiska bemötandet och det sociala bemötandet. Det 
praktiska är det konkreta att jag kommer dit för en sak, får hjälp med det, ett 
resultat. Det sociala är att jag är i ett sammanhang med en annan människa och 
vi måste hantera varandra som människor. Och det är den biten som blir så svår 
för de har så många antaganden om kön och då skapar det obehag. Det sociala 
påverkar det praktiska fastän det inte har med det att göra. Jag kan känna att jag 
vill undvika att uppleva det igen, fastän det praktiska kanske fungerade.”

I materialet framkommer att deltagarna på olika sätt särskiljer mellan vård och omsorg. 
Vård är den rent konkreta hjälpen; att exempelvis få medicin för en sjukdom eller 
förband på ett sår. Omsorg är istället den sociala och/eller emotionella interaktion som 
sker mellan patienten och vårdpersonalen. 

Det är en komplex relation mellan vård och omsorg som beskrivs. Å ena sidan vill man 
ha fokus på det man söker vård för, få hjälp med det presenterade problemet och be-
handlas som vilken patient som helst. Men å andra sidan finns en väldig längtan efter 
att få ett gott, tryggt och inkluderande bemötande utifrån den man är. Några liknar det 
vid tandläkarskräck – att som person med transerfarenhet genomgå kroppsundersök-
ningar eller konfronteras med reaktioner och okunskap kring trans kan trigga dysfori. 
Översatt till tandläkarskräck blir då att alla besök hos en tandläkare går till på unge-
färligen samma sätt och där mun och tänder hela tiden är i fokus. Men om en patient 
upplever obehag eller rädsla inför tandläkarens undersökning eller ingrepp så kan det 
tas hänsyn till det genom extra tydliga förklaringar på vad som kommer att ske, särskil-
da insatser och extra omsorg. Samma skulle kunna gälla för en person med könsdysfori. 

Navigeringen mellan att få hjälp med det man behöver, men samtidigt få omsorgen 
utifrån den man är, efterfrågas inom primärvården. Det finns ett behov av och längtan 
efter att få uppleva vårdbesök som inte gör avkall på någotdera och där man kan känna 
sig som en människa. Men det beskrivs som väldigt sällsynta upplevelser. Det som ofta 



41

händer är att det hamnar i ytterligheter. Många har upplevelser av att bli objektifie-
rade/avhumaniserade/problematiserade utifrån sin identitet, ibland så problematiska 
att vårdpersonal gör ett aktivt undvikande av identiteten. En deltagare beskriver också 
att det är just detta undvikande som gör att en pågående vårdkontakt upplevs som väl 
fungerande. Han och vårdgivaren berör inte överhuvudtaget hans transerfarenhet och 
på så sätt kan de bibehålla en god relation. Underförstått kan det betyda att relationen 
kanske inte skulle kunna fortgå eller upplevas som väl fungerande om de skulle beröra 
detta i samtalen. 

I kontrast till detta kan en annan berättelse ställas. En deltagare beskriver att en barn-
morska på ungdomsmottagningen säger sig ha kännedom om att han är trans:

”[…] en bit in i samtalet sa hon ’du är ju trans, men det är inga problem med det, 
vi kommer att lösa allt ändå’.”

Här blir å ena sidan transerfarenheten bekräftad, men det tryggandet blir samtidigt  
problematiskt. Att säga att något inte är ett problem för barnmorskan kan tolkas som 
att det skulle ha kunnat vara ett problem, eller att det kan vara ett problem för andra. 
Att säga att han kommer att få hjälp ändå säger också att det hade kunnat vara så att 
han inte fått det, utan att transerfarenheten hade kunnat vara ett hinder för detta.  
Undertexten blir därmed en problematisk tolerans. 

När deltagarna i sina beskrivningar gör skillnad på vård och omsorg, framkommer det 
att omsorg är det som upplevs absolut viktigast av dessa två, om det inte går att få båda 
parallellt. Deltagarna beskriver situationer där de förvisso fått den vård som besöket 
krävde, men där omsorgen brustit genom ett icke inkluderande bemötande och en 
interaktion som upplevts negativ. I dessa fall upplevs besöket i sin helhet som dåligt. 
Det önskvärda är att få både korrekt vård och god omsorg, men det är sällsynt med den 
typen av erfarenhet. 

Språk
I såväl beskrivningar av positiva erfarenheter som i beskrivningar av önskvärt bemö-
tande är språket en central aspekt och då i betydelsen att vårdpersonal använder ett 
neutralt och inkluderande språk i både tal och skrift. Texter eller tilltal som vänder sig 
till ett annat kön än deltagarens – när en text exempelvis vänder sig till kvinnor och 
personens könsidentitet är man, trots att informationen egentligen handlar om per-
soner med livmoder och inte en viss könsidentifikation – upplevs det som antingen 
irrelevant eller kränkande. 

När det upplevs som irrelevant blir tolkningen att informationen antingen inte alls är 
riktad till personen ifråga, att det inte är något som man behöver ta till sig eller att man 
själv behöver översätta informationen för att göra den begriplig och relevant. När den 
upplevs som kränkande handlar det ofta om att det blir tydligt att man som transper-
son inte alls är inkluderad i den tänkta målgruppen eller att man aktivt utestängs från 
verksamheten genom att inte vara förväntad. Det gör också att oro skapas inför hur ett 
eventuellt besök där skulle kunna bli, just med tanke på att inte vara förväntad i det 
sammanhanget. 

”I [vissa kallelser] står det alltid ’kvinnor’. De skulle kunna plocka bort det, för 
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det gör att många inte kommer vilja gå dit för de vet att de inte kommer att bli 
förstådda där.”

Oron handlar om att fundera över hur eventuella reaktioner från vårdpersonal eller 
andra besökare skulle bli, hur man eventuellt kan förbereda sig för dessa eller hantera 
dem. Det finns också oro över att behöva anpassa sitt könsuttryck för att framstå som 
en mer förväntad patient och att det upplevs som obehagligt eller problematiskt. Den-
na oro som orsakas av ett exkluderande språkbruk kan för många trigga dysfori. Om 
språket istället var mer neutralt skulle en del av oron kunna släppa:

”Vården skulle också ha neutralt språk i broschyrer och på nätet, för då kan man 
känna att det här gäller också mig.”

En annan deltagare bekräftar detta genom att se den digitala informationen som ett 
första steg i vårdmötet: 

”De skulle kunna skriva könsneutralt och inkluderande på hemsidan, för då kan 
jag tänka att om de ansträngt sig där så kan de anstränga sig när jag träffar dem 
också.”

När språket är inkluderande beskrivs detta som glatt överraskande och att det är något 
som är så sällsynt att det blir anmärkningsvärt när det väl sker. 

”Jag har varit med en gång om att en person använde neutralt språk utan an-
taganden om ens liv eller sätt att leva. Hela språket var väldigt öppet. Jag upp-
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skattade det väldigt mycket. Träffade en psykolog en gång som faktiskt hade läst 
min journal och i den stod det att jag var ickebinär och då var typ det första den 
frågade vilket pronomen jag har. Wow, att någon läst och förstått. Synd att en ska 
reagera så på att det är bra, egentligen.”

Det kan vara viktigt att göra en distinktion mellan könsneutralt och inkluderande 
språk. Att skriva könsneutralt behöver inte betyda eller förstås som att verksamheten 
har särskild medvetenhet eller kunskap om transpersoner. Att skriva inkluderande 
skulle till exempel kunna vara att ha ett direkt tilltal till transpersoner. Det direkta 
tilltalet som deltagarna skulle vilja se är dock extremt ovanligt. Om våra deltagare har 
kännedom om en mottagning som är inkluderande så är det baserat på vetskapen om 
att många transpersoner väljer att gå dit och/eller har positiva erfarenheter från den 
mottagningen.

De positiva berättelser som framkommer handlar oftast om att bli omtalad med rätt 
pronomen eller att bli uppropad med rätt namn i väntrummet eftersom det ger en 
trygg inledning på vårdbesöket. Om vårdbesöket innebär någon form av kroppsunder-
sökning beskrivs det som oerhört positivt att själv få vara delaktig i att benämna och 
namnge kroppsdelar då det ger en känsla av mandat och kontroll över en påfrestande 
situation. Det finns dock också beskrivningar av hur den positiva upplevelsen kan  
kullkastas genom att i efterhand läsa läkarintyg, remisser eller journaltexter där man  
benämns med fel kön och pronomen eller på andra sätt omskrivs på ett sätt som 
upplevs kränkande utifrån transidentiteten. Det ger upphov till en besvikelse och en 
misstro inför nästa vårdmöte. 

Deltagarna beskriver att det ofta är svårt att känna sig begriplig som transperson i mötet 
med vården på grund av kunskaps- och kompetensbrister. Men det kan förstärkas  
ytterligare om det dessutom finns språkförbistringar när vårdpersonalen inte har svenska 
som förstaspråk. Det leder till missförstånd, oro och en osäkerhet kring om man blivit 
förstådd i sin sökorsak. 

Att hantera rättning
”Jag har varit gravid en gång innan och då sa jag till kurshållaren att ’jag är inte 
kvinna eller mamma.’ När jag sa till blev det bra. Sen har jag ju en barnmorska 
som jag träffar och hon säger fel hela tiden och jag måste säga till varje gång.”

När vårdpersonal antar fel könsidentitet, eller använder fel namn eller pronomen i mö-
tet händer det att de blir rättade av patienten. Huruvida man rättar eller ej beror ofta 
på om detta är eller kommer att bli en återkommande kontakt med vårdgivaren. Om 
det är ett enstaka besök kan man ofta avstå från att rätta för att man inte orkar. Är det 
däremot ett besök som ingår i eller kommer att leda till fortsatt kontakt med vårdgiva- 
ren känns det mer angeläget att rätta. Hur vårdpersonalen hanterar denna rättning kan 
vara avgörande för hur besöket upplevs. Enligt deltagarna skulle det önskvärda vara om 
vårdpersonal som gör fel och då blir rättade, ber om ursäkt och sedan använder rätt 
tilltal. Det sker dock sällan, även om en deltagare beskriver en situation där vårdperso-
nalen inte inväntade patienten utan insåg sitt eget misstag, bad om ursäkt och rättade 
sig själv. Det upplevdes väldigt positivt. Det vanligaste är dock inte att det sker, utan att 
patienten rättar och att det medför en mängd olika negativa reaktioner från vårdperso-
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nalen. Flera deltagare beskriver att de upprepat rättat en och samma vårdmedarbetare, 
men att denne inte ändrar sitt språk eller bemötande utan fortsätter med felkönande, 
fel namn och så vidare. Ibland upplevs det också betungande att hantera vårdpersona-
lens reaktioner på att bli rättade:

”Om jag säger till i efterhand, typ om du konsekvent felkönar… Personen går ofta 
i försvar och säger att ’det kan inte jag veta om du inte säger till’. Eller ’FÖRLÅT, 
FÖRLÅT’, som att det är värre för den som felkönar än för mig som blir felkönad. 
Det är jobbigt att bli felkönad. Säg förlåt, ta ditt ansvar och ventilera din ångest 
med en kollega. Transpersoner ska inte vara en börda.”

Det händer också ofta att rättningen av till exempel pronomen hanteras som en inbju-
dan till att ge vårdmötet fel fokus. Att rätta om pronomen tolkas som att man betonar 
transerfarenheten och att det därmed blir ett samtalsämne, det som blir viktigast och 
något som ger upphov till nyfikenhet och frågor till patienten som inte alls är relevanta 
för besöket ifråga.

Några deltagare berättar att det omvända kan ske, det vill säga att vårdpersonal på olika 
sätt rättar dem. Det finns flera exempel på hur namn görs om så att det bättre stämmer 
med vårdpersonalens förväntningar: 

”[mitt namn], om man lägger till ett a på det så blir det feminint. Och de säger det 
med ett a.”

Onödigt könande
Deltagarna upplever att språket inom vården ofta är onödigt könande. Det kan handla 
om namn på verksamheter, i kallelser eller hur kroppsdelar eller kroppsliga funktioner 
beskrivs. Det kan också handla om hur komplimanger ges eller vad man får kompli-
manger för. En deltagare beskriver att han ofta får beröm för hur väl han passerar, men 
att det för honom inte är något positivt: 

”Jag känner att jag ofta blir objektifierad, att de ska betygsätta hur bra de tycker att 
min transition gått. Ibland har de visat upp mig för kollegor för att visa vilket bra 
exemplar jag är liksom.”

En annan deltagare beskriver hur hans kropp blir beskriven och omtalad av vårdper-
sonal, där han förstår att avsikten är att ge en komplimang, men där effekten blir en 
upplevelse av att bli exotifierad: 

”När min kropp undersöks så pratar de ofta om mina muskler och behåring på 
ett sätt som de aldrig skulle prata till en cisman liksom. De tror kanske att det är 
creddande, men det blir ju inte så.”

Genom vårdpersonalens sätt att prata om hans kropp förstår han att tanken är att vara 
bekräftande, men beskriver istället att bemötandet av honom blir annorlunda i och 
med att han tror att cismän inte skulle få samma typ av komplimanger.
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Det kan också ske ett onödigt könande i tilltal. En deltagare berättar om när hen tog 
cellprov:

”Jag låg och tog ett cellprov och fick höra att jag var en duktig kvinna. Jag sa nej, 
min vän som var med sa nej. Men jag blev fortsatt felkönad.”

Önskvärt hade, enligt deltagarna, varit om kropp och kön särskildes, det vill säga att 
inte tillskriva kroppen kön utan fokusera på en kroppsdel, ett besvär förknippat med en 
viss kroppsdel eller kroppslig funktion och så vidare. Ett exempel på det skulle kunna 
vara att inte anta att alla med livmoder är kvinnor, utan istället benämna att något kan 
vara ett problem för personer som har livmoder. Genom att göra sådana distinktioner 
skulle vårdpersonal kunna bidra till att man får bli undersökt som person och inte som 
ett tillskrivet kön. Att tillskriva kroppsliga funktioner ett kön kan också leda till felkö-
nande om patienten inte identifierar sig med det könet, medan ett särskiljande mellan 
kropp och kön skulle kunna undvika felkönande. 

Ibland beskrivs också symptom utifrån tillskrivet kön. En deltagare får till exempel 
höra att hans besvär är ”vanligt för tjejer”. En tolkning av detta kan vara att vårdgivaren 
försöker generalisera patientens besvär genom att hänvisa till att han inte är ensam om 
detta och kanske att vårdgivaren också är van vid att hantera den typen av besvär. Men 
genom att hänvisa till hans tillskrivna kön blir han felkönad och situationen blir inte så 
avlastande som det kanske var tänkt utan snarare problematisk och obekväm. 

Antaganden och förväntningar från vårdpersonal
En betydelsefull del av upplevelser från vården är att behöva hantera vårdpersonalens 
förväntningar och antaganden utifrån personnummer, namn och så vidare. Ett exempel 
på detta är när man ropas upp i väntrum och personalen har förväntat sig ett annat 
könsuttryck. Det görs också antaganden om hur en ickebinär person förväntas se ut, 
leva och bilda relationer. Ett annat antagande som deltagarna beskriver transidentiteten 
är traumatisk och något som behöver bearbetas, att den automatiskt leder till psykisk 
ohälsa eller att transidentiteten på olika sätt inte är sann eller äkta.

Det framkommer i deltagarnas berättelser flera beskrivningar av hur vårdpersonal reage-
rar när transpersoner är eller gör på ett sätt som inte stämmer med antaganden om hur 
transpersoner är eller gör. Ickebinära deltagare berättar till exempel att vårdpersonal för-
väntar sig ett androgynt könsuttryck och normbrytande relationer av dem. För binärt 
identifierade deltagare kan det till exempel handla om att som transman vilja bli gravid: 

”I psykiatrin har jag blivit ifrågasatt för att jag som transperson vill vara gravid, 
för det skulle vara motsägelsefullt och då är jag inte en riktig transperson.”

Deltagarna beskriver ibland situationer där det blir tydligt att vårdpersonal antar att de 
är cispersoner. En deltagare beskriver ett besök på ungdomsmottagning: 

”När jag var där med mina killkompisar för att hämta ut kondomer så frågade 
hon mig om inte jag skulle ha några. ’Nej, jag behöver inga’ och hon sa ’jo, det är 
bra att skydda sig’. Då vet man ju att man passerar och det är ganska gött ibland. 
Men det kan bli lite pinsamt.”
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En annan deltagare berättar om när en läkare gjorde hälsokontroll och antog att han 
var ciskille:

”Och så frågade han mig om min testikelstorlek. Jag svarade ’en tvåa’ och han sa 
att det var jättebra. Jag hade ingen aning om hur stora bollar jag borde ha.”

I både situationen på ungdomsmottagningen och under hälsokontrollen görs cisnor-
mativa antaganden. Båda situationerna hade kunnat se annorlunda ut om vårdperso-
nalen inte gjort dessa antaganden utan öppnat upp för att patienten kan ha en annan 
könsidentitet. 

Liten ort ger begränsade möjligheter
Att bo i mindre samhällen beskrivs som dubbelt och komplext av deltagarna. Å ena 
sidan är vårdutbudet begränsat, vilket gör att man inte enkelt kan undvika mottagning-
ar där upplevelsen varit negativ. Inte heller kan man alltid på förhand undersöka vilken 
mottagning som har gott rykte, eller så kan det vara så att ingen mottagning har gott 
rykte och då står valet mellan flera med dåligt rykte. 

”Jag bor i en mindre stad och då kan jag inte välja mellan olika ställen. Men att 
åka någon annanstans gör det för stort och ger för mycket ångest, så då gillar jag 
läget där jag bor.”

”Det är svårt i en mindre stad där det inte är jättemånga hbtq-personer som pratar 
om hur de upplever mottagningar. Skulle jag få veta att en mottagning är bättre än 
den jag går till nu så skulle jag byta, men jag har inte den informationen.”

Å andra sidan kan ett mindre samhälle ge möjlighet att skapa närmare relationer mellan 
vårdpersonal och patient, och man kan uppleva att man verkligen blir sedd och bekräf-
tad, både som vårdsökande och som transperson. Dessa närmare relationer kan dock 
ibland skapa problem då det finns beskrivningar av hur vårdpersonalen känt patienten 
sedan länge och att det då kan försvåra att komma ut som transperson eller att transi-
tionen blir svår att hantera i relationen. I de fall där det finns en kännedom om patien-
ten sedan länge beskrivs det att vårdpersonalen felkönar, men att det är svårt att säga 
ifrån för att man har en annars ganska god relation, eller att det också finns kopplingar 
mellan patienten och vårdgivaren i det privata nätverket: 

”Det finns en läkare på min vårdcentral som [har gemensamma sociala nätverk]. 
Han har ju alltid sett mig som tjej och det blir ännu jobbigare. Han sa något som 
att ’det här är vanligt för tjejer’, så han ansåg ju… Jag har ju inte sagt till honom 
att jag är trans.”

Varierande bemötande
Vilken typ av upplevelse besöket innebär varierar mellan mottagningar. Det beskrivs 
skillnader mellan olika typer av mottagningar, exempelvis ungdomsmottagningar och 
vårdcentraler, men också mottagningar som utför samma slags vård – till exempel kan 
vårdcentral A vara annorlunda än vårdcentral B). 
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De flesta beskriver ungdomsmottagningar som inkluderande verksamheter, medan 
vårdcentraler, mödravården och barnavårdscentraler beskrivs som exkluderande. En 
person beskriver att hen är i kontakt med både ungdomsmottagning och vårdcentral 
och ser en avgörande skillnad i hur dessa mottagningar förhåller sig till hen som trans- 
person. Hen beskriver sin upplevelse som att vårdcentralen enbart ser hen som trans-
person, medan ungdomsmottagningen ser hen som människa. Liknande återges av en 
annan deltagare:

”Mina upplevelser har varit väldigt olika beroende på var jag har varit. Till 
exempel så har personalen på UM varit fantastisk och väldigt förstående medan 
de på vårdcentralen har varit mindre bra. De frågar väldigt ofta orelaterade frågor. 
Jag lever med migrän och när jag har gått till läkaren vissa gånger så har de börjat 
fråga om min könsidentitet, min sexuella läggning, om jag går hos psykolog, mitt 
sexliv och så vidare, och så vidare. Sen är de ju världsbäst på att felköna en.”

Det är dock värt att lyfta att inte alla har positiva erfarenheter från ungdomsmottag-
ningar: 

”När jag letade efter någon som kunde skriva en remiss till transutredningen så 
hamnade jag på UM. Personen där försökte övertyga mig om att jag inte var trans, 
bara förvirrad över min identitet för att jag var ihop med en tjej. Det tog mig ett 
halvår att orka göra ett nytt försök att få en remiss.”

Det förekommer också exempel på hur olika mottagningar på samma nivå kan skilja sig åt 
väldigt mycket. En deltagare jämför två olika vårdcentraler som hon varit i kontakt med:

”Bemötandet jag fått på Vårdcentral A har varit bra och respektfullt. […] Min 
erfarenhet av Vårdcentral B var dock mycket sämre. Trots att jag vid denna tid-
punkt redan bytt namn och presenterade mig som kvinna skrev läkaren i journalen 
att jag ’verkade vara en deprimerad kille som i framtiden vill byta kön’. Anled-
ningen till mitt besök var ett blodprov för att hålla koll på mina hormonella nivåer. 
Sjuksköterskan sa att ingen läkare skulle acceptera det jag gjorde och sa att hon 
endast kunde boka en telefontid. I samband med detta bad jag att få hjälp med 
provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar. Sjuksköterskan sa att även detta 
kunde hanteras vid telefontiden, som aldrig inträffade, alternativt att jag kunde 
vända mig till MUM [förf. anm: mottagning för unga män. Personen blir alltså 
felkönad igen i och med denna hänvisning. Att namnge MUM har relevans för 
deltagarens upplevelse av verksamheten som remitterade dit, men upplevelsen av 
MUM beskrivs alltså inte]. Jag har efter detta fått vända mig till privata aktörer 
som erbjuder provtagning av hormonella nivåer för att kunna sköta min behand-
ling på ett säkert sätt.”

Det beskrivs också att bemötande varierar mellan olika professioner. Sjuksköterskor 
beskrivs generellt i mer positiva ordalag, men läkare beskrivs mer negativt. En profes-
sion som däremot beskrivs som både väldigt bra eller väldigt dåliga är gynekologer. En 
deltagare berättar att:
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”Första gången jag mötte den nya gynekologen synade hon mig upp och ner och jag 
fick känslan av att jag inte hörde hemma där.”

Men för en annan var upplevelsen av gynekologbesöket bra:

”Gynekologen berättade efter besöket att jag inte var den första transpersonen hon 
träffat. Det märktes. Inga felköningar och inga nyfikna frågor. Fick lov att vara en 
vanlig person som var där för att göra en undersökning. Det är så fel att det känns 
som värsta lyxen (för det borde vara så här alltid) och att man är tacksam för att 
man hittat en bra gynekolog (som egentligen bara är professionell och har sunt 
förnuft), men det kändes som värsta lyxen och jag kände mig tacksam!”

Dysforiska situationer
En återkommande rädsla inför vårdbesök är att behöva visa upp delar av kroppen när 
man blir undersökt, eftersom det kan utlösa dysfori. Att i dessa situationer dessutom 
behöva förklara sig, bli problematiserad eller svara på frågor när man inte vet om de är 
relevanta eller ej, upplevs som en särskild utsatthet och som extra sårbarheter i en redan 
väldigt laddad situation. Att gå till vården är i sig redan otryggt och att oroa sig för att 
det finns risk att visa hela eller delar av kroppen är också i sig otryggt. Dessa sammanta-
get kan utlösa dysfori redan på förhand och ofta förstärkas genom vårdgivarens agerande. 

Några berättar också om situationer som från början kan kännas trygga, men snabbt 
kan kullkastas under kroppsundersökningen om de får kommentarer om sin kropp, 
eller att den väcker reaktioner hos vårdgivaren. 

Dysforiska situationer kan ibland avhjälpas. När det finns upplevelse av kontroll i situa-
tionen kan dysforin mildras. Det kan exempelvis handla om att bestämma var och hur 
man klär av sig eller att själv få klä av sig istället för att vårdpersonal drar av byxor eller 
drar upp tröjor.  Att få vara den som initierar kroppskontakten kan vara en handling 
som inger en känsla av kontroll. Vidare beskrivs också att det förekommer att patienten 
själv får genomföra undersökningar medan vårdpersonalen instruerar eller guidar och 
att det mildrar dysforin i en laddad undersökningssituation. 

”Förutom namn och pronomen fick jag också avgöra om han eller jag skulle göra 
själva undersökningen och jag valde att göra undersökningen själv, men han lotsa-
de igenom. Det gav mig kontroll på situationen.”

Något som också kan avhjälpa är när vårdpersonal inte ifrågasätter könsdysforiska trig-
gers. Som exempel beskriver en deltagare att den under ett besök uttalade att den inte 
ville ha en spiral insatt eftersom den inte ville vara med om en genital undersökning. 
Detta bekräftades då av vårdpersonalen som något förståeligt utifrån könsdysfori och 
den blev erbjuden alternativ:

”Jag ville inte ha spiral, jag är inte bekväm med det. Jag vill inte att någon ska 
gå upp i mitt könsorgan. De sa att det är förståeligt och att vi kunde prova p-stav 
istället.”
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Strategier för att hantera primärvården inför, 
under och efter besöket
”Gå bara om du absolut måste. Boka alltid besöket helt digitalt, då slipper man 
dysfori i telefon och kan förhoppningsvis lämna en liten kommentar i bokningen 
om min situation. Innan besök övar jag den snabba förklaringen på vad jag är 
ifall någon skulle fråga. Tar även med lugnande piller om det blir för tungt.”

I princip alla som deltagit vittnar om att de har strategier inför, under och efter vårdbe-
sök. För en del är detta så normaliserat att det inte för dem själva är tydligt att de har 
strategier, men när samtalet fortlöpt har det framkommit att de använder en mängd 
olika strategier. För andra är det något de är väldigt medvetna om att de gör. 

En deltagare beskriver att hen har strategier inför besök och att det kommer ur en tillits- 
brist:

”Jag fokuserar på mitt ärende dit och vad jag behöver hjälp med. Och då skalar 
jag bort allt annat, som bemötande och så. Jag tänker att det inte är bra egentligen 
eftersom det handlar om att jag inte litar på dem. Men det är min strategi.”

Att på olika sätt förbereda sig inför hur man ska hantera ett vårdbesök är vanligt före-
kommande. Det kan handla om att förbereda vad och hur man ska kommunicera:  

”Att tänka på vad jag ska säga, hur de kan bemöta det och vad jag sen kontrar 
med. Att bestämma om jag ska reglera min röst eller inte. Och ha personer med mig 
som stöd även i simplare kontakter.”

”Jag förbereder svar ifall de säger något om min könsidentitet. Och kan vara 
allt ifrån vad jag ska säga när jag ringer och de inte tycker att min röst stämmer 
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överens med mitt personnummer, eller om de använder fel pronomen, att vägleda 
i hur långsamt en testoinjektion ska göras och att de behöver skifta sida. Att de 
ska fokusera på vad jag söker vård för och att min könsidentitet inte alltid behöver 
vara relevant. Och stoppa privata frågor.”

En del beskriver hur de inför vårdbesöket försöker gå igenom så många möjliga scena-
rier som möjligt för att förbereda färdiga svar på möjliga frågor, men också svar på tal. 
Målet är att ha ett så färdigt manus som möjligt inför besöket så att man inte behöver 
improvisera eller finna sig under tiden. En annan strategi är att säga det man tror att 
vårdpersonalen vill höra för att överhuvudtaget få den vård man är där för. Det beskrivs 
att man ibland låtsas må helt bra förutom just den presenterade sökorsaken eftersom 
det finns en oro för att annars inte få den efterfrågade vården. Det kan också handla 
om att försöka sätta gränser om besöket blir för negativt:

”Jag förbereder mig innan genom att liksom föreställa mig vad de kommer att tän-
ka om mig och peppa mig själv att lämna rummet om de gör eller säger saker som 
inte är okej.”

En del försöker att inte ens låtsas om det kommande besöket utan försöka ta det när 
det kommer utifrån en tanke om att bita ihop, gå dit och gå hem. Just denna strategi 
kommer på sätt och vis också till uttryck under själva besöket där flera beskriver att de 
helt och hållet frånkopplar eller avpersonifierar sig själva. En deltagare liknar det vid att 
ha inställningen som om man är en bil som ska in på service, eller något liknande helt 
och hållet mekaniskt. 

Många uppger också att de i väntrummet observerar vårdpersonalens agerande när 
de ropar upp patienterna för att då kunna bestämma och förbereda sig på eventuell 
rättning. I väntrummet kan det också handla om att placera sig på ett sådant sätt att 
felkönande eller annat kränkande inte sker så att andra i väntrummet hör. 

”Jag brukar sätta mig för mig själv i väntrummet så om läkaren kommer ut och 
säger något klantigt så hör inte alla det. Det är jobbigt att behöva hålla på så hela 
tiden, men man måste ju det för att safea upp.”

Det handlar också om att inom communityt efterforska andras erfarenheter av den 
verksamhet, mottagning eller vårdpersonal man ska besöka: 

”Om jag hört att de är bra på ett ställe kan jag gå dit.”

”Om ett café är kasst går jag inte dit igen. Och det är likadant med vården, att om 
man får höra att de är kassa på hbtq så går jag inte dit. Jag är inte intresserad av 
det, oavsett om jag behöver det eller inte.”

Att ha strategin att undersöka communityts erfarenheter innan ett vårdbesök kan vara 
hjälpsamt, men också frustrerande: 

”Ansvaret ligger på oss, att vi ska ta reda på vem som är bra, medan andra bara 
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tänker att de ska gå till vården. Vi måste hela tiden förbereda oss i förväg för att 
hantera ångesten, men det ska vi inte behöva göra.”

En deltagare beskriver att det inte alltid är underlättande att höra sig för i communityt: 

”Ibland frågar man om vad folk har för erfarenheter av den man blir kallad till. 
Men folk kan ju ha olika erfarenheter också. Det gör det komplext. Om man får 
motstridiga åsikter beror det på hur desperat man är. Eller hur stort urvalet är. 
Kan jag vänta eller inte. Ibland får man ta risken, men då går man in i det mötet 
beredd på vad som kan komma.”

För personer som har färre referenser på grund av att de saknar nätverk eller bor på 
orter där communityt är mindre blir besluten om vårdbesök svårare. En vanlig strategi 
är också att avstå från all vård som en själv inte bedömer som kritisk eller allvarlig. 

”Vissa saker är man tvungen att kolla upp liksom. Men om det till exempel gör 
ont så tänker jag att det kanske går över. Jag vet att det är dumt att tänka så, men 
jag gör så så att jag kanske inte behöver gå.”

Det handlar för en del deltagare om att anpassa sitt könsuttryck så att det framstår mer 
könsnormativt än hur man kanske vanligen klär sig. Om man vanligen till exempel har ett 
androgynt könsuttryck förstärker man istället maskulinitet eller femininitet, så att man blir 
läst som mer binär. Förutom anpassning av kläder så beskriver några att det också handlar 
om saker som röstläge och andra saker som omgivningen tar som markörer för kön. 

Det finns också beskrivningar av hur man försöker tänka ut eller förstå hur ett visst kön 
i en viss ålder klär sig, det vill säga att fundera ut hur exempelvis unga ciskillar ser ut, 
för att kunna härma det. Deltagare anpassar sin yttre presentation för att underlätta för 
sig själva vid besöket: 

”Jag försöker se så kvinnlig ut som möjligt, för att göra det tydligt och inte bli felkö-
nad eller så. Sen är jag ju alltid redo att förklara allting tydligt.”

En deltagare döljer sin transerfarenhet i vissa vårdmöten för att försöka uppnå ett gott 
bemötande, men i beskrivningen framgår att han gör detta utifrån ett val mellan två 
onda ting:

”För saker som bara har med kroppen att göra låtsas jag vara cistjej istället för att 
vara ute som trans eftersom jag inte passerar och tidigare vårdpersonal har skrivit 
’hon’ i journaler och så. Det känns mer tryggt att låtsas vara cis och må dåligt en 
stund än att behöva förklara och troligtvis bli ifrågasatt på olika vis.”

Att ta kontakt med mottagningen digitalt innan ett besök är också en strategi som det 
berättas om. Det kan dels röra sig om att försöka ta reda på mottagningens transkom-
petens eller att komma ut i förväg innan det faktiska besöket. Det digitala upplevs 
som enklare än att komma ut och möta ifrågasättanden på telefon. Dessa ifrågasättan-
den sker på flera olika sätt. Det kan till exempel bli förvirring om namn och röst inte 
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stämmer överens. En del väljer dock att ha som strategi att boka alla sina vårdbesök per 
telefon så att man redan i det skedet kan ange namn och pronomen. Telefonkontak-
ter används för att försöka undvika reaktioner som annars skulle komma i ett faktiskt 
möte, men i telefon kan vårdpersonal göra antaganden om namn, personnummer och 
röst. Det kan i telefon vara svårare att läsa av reaktioner och deltagare berättar att de då 
blir upptagna av oro kring vad vårdpersonalen tänker om dem eller förstår. Sammanta-
get gör detta att telefonsamtal sällan blir så trygga som det var meningen. 

Flera deltagare har ofta med sig andra personer som stöd till vårdbesöket. I dessa fall är 
det också en strategi att på förhand komma överens om hur de ska presentera sig till-
sammans, det vill säga om de ska berätta att de är partners, vänner eller överhuvudtaget 
benämna relationen. En annan variant är att ta med sig någon som de kan spela upp en 
heterorelation tillsammans med, även om det inte är så deras relation ser ut. 

Om den medföljande personen är förälder har föräldern flera uppdrag under vårdmö-
tet. Föräldern ska föregripa situationer genom att direkt berätta att barnet är transper-
son för att undvika felkönande och styra tillbaka samtalet till sökorsaken om fokus 
hamnar på trans där det är irrelevant. Den ska också upplysa om vilket pronomen som 
är det rätta och att hantera vårdpersonalens reaktioner och bemötande. Det kan också 

överlåtas till föräldern att sköta alla kontakter med vårdgivaren i telefon. Föräldern blir 
som en skyddande barriär mellan patienten och vårdpersonalen. En deltagare menar att 
det är troligt att han hade fortsatt gå till en vårdgivare trots dåligt bemötande om han 
inte haft sin förälder som en resurs. Det kan dock vara svårt att använda föräldrar om 
man själv inte längre är minderårig. 

Det är vanligt förekommande att deltagarna har undvikande strategier i form av att 
boka om besöket, ofta flera gånger. Ombokningar, eller avbokningar, görs även om man 
vet att den vård som det inbokade besöket gäller verkligen behövs. Att skjuta upp eller 
avstå från vård de har behov av upplevs bättre än att behöva hantera vårdpersonalens 
reaktioner och de värderingar som kommer till uttryck. Ett annat sätt att beskriva denna 
strategi är att lidandet viktas. Det vägs mellan hur mycket man lider av det som man 
överväger att söka vård för och hur mycket man skulle lida av om det uppstår saker som 
exempelvis felkönande under besöket. Denna viktning avgör om man alls söker vård. 
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Om vården inte kan undvikas försöker deltagarna ofta göra olika anpassningar genom 
att till exempel inte komma ut för att på så sätt få ett friktionsfritt vårdmöte. Men det 
kan också handa om att hitta egna lösningar: 

”En vän till mig valde en kompis som barnmorska och födde hemma för att undvi-
ka vården.”

Det finns också strategier som rör val av mottagning. Det rör sig dels om att välja en 
viss mottagning utifrån att man vet att många andra transpersoner går dit och för att 
man kan anta att just den mottagningen har någorlunda kunskap om trans. En delta-
gare väljer att hela tiden gå till nya/olika mottagningar för att undvika att dåligt bemö-
tande upprepas hos en och samma mottagning. Den vill hellre testa hur det blir på 
nästa och nästa och nästa mottagning i hopp om att det ska bli bra, eller kunna se det 
dåliga bemötandet som separata händelser. Det kan också vara en strategi att söka vård i 
annan stad än hemorten, kanske för att uppnå mer anonymitet, men också för att skapa 
en form av distans mellan sig själv och mottagningen. 

Nakenhet kräver genomtänkta strategier eftersom vårdbesök som innebär detta upp-
levs som extra sårbara. Att uppsöka vården kan kännas ansträngande och tufft oavsett, 
men om man dessutom kan behöva visa delar av eller hela sin kropp förstärks det med 
en känsla av utsatthet. Det blir därför viktigt att på olika sätt förbereda sig inför dessa 
besök. En del väljer till exempel att inte ha på sig sin binder eftersom de har så många 
erfarenheter av att plagget inte förstås eller ifrågasätts. En deltagare beskriver hur den 
skiljer på nakenhet beroende på om det gäller över- eller underkroppen: 

”Om det är ett planerat vårdbesök som med stor sannolikhet innebär att jag behö-
ver ta av mig kalsongerna eller på andra sätt handlar om något väldigt intimt så 
kollar jag med andra transpersoner/queers i communityt om dom har några bra 
tips på behandlare som är bra (dvs professionella) i sitt bemötande av transperso-
ner. Ifall jag inte kan få något bra tips den vägen, så skriver jag till mottagningen 
via 1177 och frågar hur transkompetenta de de facto är. Skulle aldrig utsätta mig 
för att gå till en gynekolog utan att på något sätt ha gjort efterforskningar innan. Det 
skulle vara alltför mentalt jobbigt om jag hade oturen att råka träffa på en som ger 
ett dåligt bemötande när man är i den avklädda och sårbara situationen som man 
är i med gynekologer. Om jag söker för sådant som innebär att jag behöver ta av 
mig på överkroppen, till exempel för att jag har hosta och läkaren skall lyssna på 
lungorna, så är min strategi att med tröjan och kroppens läge försöka dölja mina 
mastektomiärr så gott det går så att det om möjligt inte uppdagas att jag är tran-
sperson. Som ett mentalt självskydd ifall det skulle råka vara så att behandlaren 
växlar till att bemöta mig sämre om det framgår att jag är transperson.”

Citatet visar på hur många olika strategier används. För vårdbesök som kan upplevas 
sårbara är communityt ett viktigt skydd i och med att andra kan ge tips på vårdperso-
nal som är trygga. Deltagaren använder också digitala kontaktvägar för att själv försöka 
undersöka kompetensen, och kanske också genom att fråga om transkompetens visa att 
det är en kompetens som är viktigt i mötet med den. Det är också en strategi att försö-
ka, i vissa typer av vårdbesök, slippa komma ut. Detta görs av rädsla för att bemötandet 
av den kommer att försämras om det blir tydligt att den är transperson. En tolkning av 
det kan vara att det hos deltagaren finns erfarenheter av att detta skett.  
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Teoretisk reflektion
För att öka förståelsen av innebörden och effekten av deltagarnas berättelser vill vi sätta 
dessa i ett teoretiskt sammanhang och samtidigt få fram lärdomar att använda inom 
primärvården. 

Vår bedömning är att resultaten och deltagarnas röster i mångt och mycket talar för sig 
själva och därför är denna reflektion avgränsad. Denna reflektion ska därför förstås med 
hänsyn till att vi med hjälp av en förenklad modell av ursprungliga minoritetsstress-
modellen, gör tolkningar av en komplex verklighet. Det finns alltid risker med att tolka 
individers subjektiva upplevelser och därför drar vi inga definitiva slutsatser. Vi ger 
härnäst ett kort teoretiskt resonemang av resultaten utifrån minoritetsstressmodellen.

Erfarenheter från primärvården 
Vi kan sammanfattningsvis konstatera att deltagarna berättar om olika typer av mikro-
aggressioner, såsom kränkande kommentarer och osynliggörande. Det genomsyrade 
deltagarnas upplevelser att utsättas för allt ifrån vårdgivares förvirrande reaktioner och 
blickar vid åsynen av deltagarna i väntrummet, till kränkande kommentarer som  
förnekade eller ifrågasatte patienternas könsidentitet eller transerfarenhet. Andra mikro-
aggressioner var vårdpersonals felkönande både verbalt och i text och exotifierande och 
ovidkommande kommentarer och frågor om exempelvis patientens kropp och genom-
gången kirurgi.

Deltagarnas samlade negativa erfarenheter visade sig ge låga förväntningar på primär-
vården och de förväntar sig därför ett avvisande från vårdpersonal. Dessa erfarenheter 
ihop med en låg förväntan gör att individer möter omvärlden med en ständig bered-
skap på negativ behandling, vilket tar energi, ger stresspåslag, och kan skapa oro och 
ångest, alltså minoritetsstress. 

Det är inte ovanligt att som normbrytare eller minoritet i ett samhälle internalisera  
negativa erfarenheter och föreställningar om den egna gruppen så att dessa blir en del 
av självbilden. Detta har dock deltagarna inte tydligt gett uttryck för. Vår reflektion är 
att det krävs en tillitsfull situation för att berätta om eventuella skamkänslor. Vi utgår 
däremot från att det bland våra deltagare finns erfarenheter av internalisering av olika 
grad, och att detta färgar av sig på att ha lågt ställda förväntningar och känslor av tack-
samhet för icke kränkande situationer.

Strategier att hantera primärvården 
Många deltagare beskrev att de hade olika sätt att hantera stressfyllda situationer i mö-
tet med primärvården.  Deltagarnas strategier kunde vara proaktiva, inför en förmodad 
stressfylld situation, eller reaktiva, i en aktuell stressfylld situation. 

Problemfokuserade strategier handlar om att försöka förändra en situation i stunden 
eller förändra en kommande situation. Här har vi många exempel på hur deltagarna 
försöker lindra eller förändra situationer i syfte att minska risken för negativ behandling 
och ångest. Vi har hört alltifrån beskrivningar där deltagare ringer upp vårdverksam-
heten inför ett besök och hör om de har kompetens att ta emot dem eller att sätta sig 
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strategiskt i ett väntrum, till strategier som är reaktiva i stunden i form av rättande och 
framförande av kritik. Många beskriver hur de undviker primärvården, både planerade 
och akuta besök.  Många läser på om medicinska aspekter och utbildar personal i trans-
frågor under vårdbesöket. Det kan också vara så att patienten hoppas att den förmedlar 
kunskap som kan vara nästa transidentifierade patient till gagn, samtidigt som det är 
påfrestande att ständigt vara öppen och tillgänglig. 

Dessa strategier beskrivs som betungande och energikrävande. Vi behöver därför kom-
ma ihåg att många patienter har gjort ett enormt emotionellt förarbete innan de kliver 
in på en primärvårdsverksamhet. När orken att använda problemfokuserade strategier 
inte finns avstår många från att söka vård. Detta ger en negativ spiral och ökar risken 
för ohälsa. Vi kan i linje med Folkhälsomyndigheten dra slutsatsen att detta samman-
taget bidrar till den höga prevalensen och den ökade risken för såväl fysisk som psykisk 
ohälsa som vi ser i statistiken. 

Deltagarnas känslofokuserade strategier kunde uttryckas genom beskrivningar om att ta 
med lugnande tabletter till ett vårdbesök, eller att åsidosätta sina känslomässiga reaktio-
ner när vårdpersonal använder mikroaggressioner. En känslofokuserad strategi kan alltså 
vara att godta irrelevanta eller exotifierande frågor för att undvika social friktion och för 
att få tillgång till vård. Deltagarna berättar att det också kan vara en konsekvens av att 
ha genomgått utredning för könsbekräftande vård, där upplevelsen ofta är att hela ens 
liv sätts under lupp och att frågor måste besvaras för att få den vård man behöver.

Några av deltagarnas beskrivningar om låga förväntningar på bemötande påverkade vad 
de upplevde vara ett gott bemötande. De beskrev exempelvis att det räckte med små 
signaler eller bara frånvaro av negativt agerande för att de skulle uppfatta bemötandet 
som positivt – ett leende blir exempelvis särskilt synligt när det inte förväntas komma. 
Den känslofokuserade strategin kan då innebära att deltagaren anpassar sin upplevelse 
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och känsla efter behovet och önskan om att få en positiv upplevelse. Det kan också ta 
sig uttrycket att exempelvis beskriva en neutral situation, som saknar negativt bemö-
tande, som positiv, och dessutom värd att minnas och återberätta för oss. Personer som 
är vana vid att få ett gott eller neutralt bemötande kanske varken skulle minnas eller 
beskriva liknande situationer som utmärkande positiva. Detta kan också förstås i ljuset 
av att förvänta sig ett avvisande, och frånvaro av detta blir då en positiv erfarenhet. 

Vi kan också förstå upplevelsen utifrån viljan att gå intervjufrågan vi ställde till mötes 
och komma på positiva exempel. Eftersom många deltagare inte har lika stor erfaren-
hetsbank av goda erfarenheter som av negativa, fick därför även neutrala situationer 
kvalificeras som positiva. 

Gemensamt för deltagarnas känslofokuserade strategier var att de förändrade eller juste-
rade sin känsla, upplevelse eller inställning till en stressfylld vårdsituation, snarare än att 
försöka förändra situationen. Dessa patienters emotionella ansträngning eller negativa 
mående under en vårdsituation kan därför gå många vårdgivare förbi, eftersom deras 
strategier inte är synliga för vårdpersonalen. 

Av detta kan vi också dra slutsatsen att det kan bli svårt att enbart med hjälp av delta-
garnas beskrivningar konstatera vad ett gott bemötande bör innehålla, då en del av 
deltagarna beskriver hur de sänkt kraven på vad ett gott bemötande är för dem och  
andra deltagare helt saknar erfarenheter av ett gott bemötande. Vi kan dock dra lärdom 
av alla de önskade och hypotetiska exemplen som deltagarna beskriver. Dessa tillsam-
mans med regionens uppsatta mål om likvärdig vård bör ligga till grund när vi sätter 
standarden för ett gott bemötande.

Community och socialt nätverk
Många deltagare beskriver att deras community, eller liknande social gemenskap för 
andra transpersoner, kan vara avgörande för att orka med en vardag som många gånger 
kantas av könsnormativa hinder och påminnelser om att inte vara norm. 

Socialt stöd ifrån nätverk, nära relationer och partners är en av de viktigaste skyddsfak-
torerna för att minska risken för psykisk ohälsa. För de som inte har stöd från familje-
medlemmar så blir communitys och liknande sociala gemenskaper särskilt viktiga, då 
dessa arenor är bland de få platser som transpersoner kan få stöd genom och känna sig 
trygga i.  Det är inte ovanligt att i de fallen bilda nya självvalda familjer av vänner som 
en kan identifiera sig med och som stöttar en. Det är viktigt att hälso- och sjukvården 
därför också värdesätter patientens egen definition av familj. 

Om patienten inte har några stöttande relationer eller gemenskaper alls kan detta alltså 
innebära en särskild hög risk för ohälsa, vilket primärvården behöver vara vaksam kring. 
Utan stöttande relationer kan dessutom destruktiva känslofokuserade strategier, som att 
dämpa ångesten genom skälvskadebeteende eller andra riskbeteenden, bli vanligare att 
ta till. Vårt bemötande blir då än viktigare och än mer avgörande för att hjälpa patien-
ten att få tillgång till rätt vård och stöd. Sammantaget drar vi slutsatsen att hälso- och 
sjukvården, precis som deltagarna föreslår, behöver höja sina kunskaper på flera plan 
och bli än mer inkluderande, för att kunna ge en likvärdig vård.
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Förändringar som transpersoner  
vill se inom primärvården
Oavsett vilken metod vi använde oss av, så ställde vi alltid frågan vad deltagarna ville se 
för förändringar inom primärvården i Västra Götalandsregionen för att de skulle upple-
va den som mer tillgänglig för dem som transpersoner. Nedan följer de förändringsför-
slag som prioriterades högst av deltagarna. Vi förklarar och diskuterar också förslagen. 
Som vi beskriver inledningsvis i den här rapporten så är vår ambition att starta en 
implementeringsprocess utifrån dessa förändringsförslag. Vi har ambitionen att tillsam-
mans med chefer och politiker hitta möjliga sätt för primärvården att genomföra dessa 
förändringar och undersöka vilket stöd som kan behövas för att få dem till stånd. 

Ange namn och pronomen 
De allra flesta angav att det var viktigt att själv kunna få ange namn och pronomen. 
Namnet kan ha ändrats i personens liv, men ännu inte formellt ändrats i folkbokföring 
eller liknande. Och pronomen vill man ange för att man ska bli korrekt refererad till i 
exempelvis journalanteckningar, men också för att namnet kan tillskrivas ett visst kön, 
men ens pronomen vara ett annat. Hur man ska kunna ange detta finns det flera förslag 
på. Några vill ha möjligheten att genom kryssalternativ och fritextruta kunna fylla i det 
digitalt om tidsbokningen sker via nätet, andra vill att det ska vara standard vid tids-
bokning per telefon att få frågor om detta och ytterligare andra vill ha en blankett att 
fylla i medan man sitter i väntrummet eller anmäler sig i receptionen. Vi drar slutsat-
sen att det praktiska inte är det primära, utan att det viktigaste är att kunna ange detta, 
men att det är på primärvårdens initiativ. Genom att efterfråga detta kan primärvården 
tydligt visa på inkludering och en förståelse för att till exempel namn och könsidentitet 
inte behöver stämma överens. 

Det finns också önskemål att på ett tillgängligt sätt kunna delge mottagningen informa-
tion som är relevant för besöket eller för sökorsaken relaterat till patientens transidenti-
tet. Som vi beskrev i resultatkapitlet så är deltagarna kluvna till att under vårdmötet få 
frågan direkt av vårdpersonalen. Vi menar att det kan vara bra att efterfråga pronomen, 
men då rutinmässigt till samtliga patienter på ett sätt som påvisar att det är just rutin. Vi 
menar dock att det inte utesluter att också ge patienten möjlighet att själv ange enligt 
deltagarnas förslag utan att de båda kan komplettera varandra. 

Könsneutralt och inkluderande språk 
För att deltagarna ska känna och förstå att information, kallelser eller verksamheter är 
till för dem vill de ha ett könsneutralt och inkluderande språkbruk genomgående.  
Detta handlar om att ändra benämningar på typer av vård, så att exempelvis mödrahälso- 
vård istället heter gravidvård. Det handlar också om att i texter och kallelser särskilja 
kropp från kön, så att det till exempel inte ser ut som att vården sätter likhetstecken 
mellan livmoder och kvinna. Ett könsneutralt och inkluderande språk ska synas på 
hemsidor, i dokument och i mötet mellan vårdpersonal och patient. Genom att göra 
sådana förändringar menar deltagarna att fler transpersoner kan känna sig tryggare i 
mötet med vården eftersom språket kan förändra vem som kan vara den förväntade 
patienten. Det skulle också upplevas bekräftande och medvetet. Vi menar att det skulle 
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krävas en del arbete med att förändra hemsidestexter, kallelser och liknande, men 
att det å andra sidan är relativt enkelt att ta ett helhetsgrepp så att det inte är upp till 
varje enskild verksamhet att åstadkomma förändringen. Att för vårdpersonal förändra 
språkbruk i mötet med patienten menar vi till viss del kan följa på sådana övergripan-
de förändringar, men att det i övrigt kräver kunskap och färdighetsträning. Att ändra 
benämningar på vårdverksamheter kräver beslut på hög nivå, men det är också möjligt 
att gemensamt driva på dylika beslutsprocesser. 

Öka transkompetensen
Deltagarna har genomgående och på många olika sätt beskrivit att primärvården saknar 
kunskap om transpersoner. Det saknas kunskaper om terminologi, om transspecifika 
medicinska frågeställningar såsom exempelvis när hormonbehandling har relevans för 
den presenterade sökorsaken, samt det saknas kunskap om transpersoners livsvillkor 
och hur den könsbekräftande vården fungerar. Dels önskar deltagarna att dessa kunska-
per ska ingå redan i grundutbildningarna, men de betonar att det är av yttersta vikt att 
alla yrkesverksamma har dessa kunskaper. Att höja kunskapsläget skulle trygga patien-
terna som då kan ha tillit till vårdpersonals expertis och det skulle avlasta patienten i 
och med att den inte skulle behöva vara den som i ett vårdmöte utbildar vårdpersona-
len. För deltagarna handlar det om att vårdpersonalen behöver mycket mer kunskaper, 
men att de behöver ta eget ansvar i att höja nivån. 

Under en workshop föreslogs att det skulle produceras en manual för ett transinklude-
rande bemötande som vårdpersonal kunde använda sig av i möten med transpersoner. 
När detta förslag presenterades för vår referensgrupp möttes det dock av en del kritik. 
Man frågade sig vem som skulle ha mandat att formulera en sådan manual, hur den 
skulle kunna granskas och hur man kan säkerställa att den är intersektionell och täcker 
in hela communityt. Slutsatsen blev att ingen kan ges ett sådant mandat och att det 
skulle riskera att bli förenklande och stereotypiserande. Man resonerade också utifrån 
praktiska svårigheter med att ständigt behöva uppdatera och distribuera på nytt. Efter 
att ha lyssnat in referensgruppen i detta har vi därför valt att inte lyfta fram den ma-
nualen som ett eget förändringsförslag, men istället betona att den ökade transkompe-
tensen inte bara ska röra teoretiska kunskaper utan också lägga stor vikt vid ett trans-
inkluderande bemötande. På så sätt kan vi inkludera även en modifierad version av det 
förändringsförslaget. 

Vi menar att det kan variera vilken kunskap som behövs, beroende på vilken typ av vård 
som utförs. Att ha grundläggande kunskaper om transpersoner ifråga om terminologi, 
livsvillkor och dylikt är alla verksamheter till gagn, men det är också möjligt att tänka sig 
att den sedan fördjupas med olika innehåll beroende på vilken vård som utförs. 

Primärvårdsmottagning för transpersoner  
i Västra Götalandsregionen
Det här förslaget har förändrats under arbetets gång. Under första workshoppen kom 
förslag på en specifik gynekologisk mottagning för transpersoner där man också skulle 
kunna göra sina cellprovtagningar. Under andra workshoppen efterfrågades fler funk-
tioner hos mottagningen. Man ville ha en mottagning som också kunde ta hand om 
andra sökorsaker och frågeställningar och där personalen hade specifika kunskaper 
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om transpersoners hälsa och saker som hormonbehandlingens inverkan på hälsa och 
dylikt. Det var alltså inte begränsat till gynekologi eller sexuell hälsa, utan bredare än 
så. Vad som är viktigt att betona är dock att det för deltagarna inte räcker med en mot-
tagning som har goda intentioner eller erfarenhet av att möta transpersoner (minns till 
exempel frustrationen deltagarna beskriver över att även de yrkesverksamma som man 
vet träffar många transpersoner gör fel eller brister i kunskaper). Det man efterfrågar 
är specifik kompetens, men man efterfrågar också förankring. Förankringen kan vara 
utifrån kompetens, kännedom om communityt och terminologi. Men det ideala för 
deltagarna skulle vara om det också var en verksamhet där det arbetade transpersoner, 
så att det också fanns representation och möjlighet att spegla sig. 

En del deltagare har uttryckt reservationer kring det här förslaget. Dels finns en oro att 
resten av primärvården skulle kunna avsäga sig ansvar i att ge ett gott bemötande och 
istället tänka att den transspecifika mottagningen skulle ta hand om allt, vilket kan för-
värra för dem som av olika skäl väljer att gå till en annan mottagning. Man vill därför 
inte att det här förslaget ska ställas mot det som rör ökad transkompetens generellt i 
primärvården. Det finns också oro för att praktiska saker som huruvida mottagningen 
ligger enskilt eller ej, kan riskera ett outande om man kliver innanför dörren. Det finns 
därför önskemål om att den skulle existera i samma byggnad som andra mottagningar 
så att det inte avslöjas vart man är på väg så fort man går fram till entrén. 

Vi ser att detta är ett komplext förändringsförslag. Dels uttrycker deltagarna en oro för 
att en specialiserad mottagning skulle kunna medföra att övriga primärvårdsmottag-
ningar inte blev mer tillgängliga. Och dels uttrycks också oro kring hur kompetensen 
på den specialiserade mottagningen skulle säkerställas. Det är också ett förändrings-
förslag som kräver politiska beslut och stora resurser för att bli verklighet. Men det är 
ett förändringsförslag som många av våra deltagare står bakom och som också drivs på 
andra håll i landet. Vi menar därför att det är en viktig diskussion att föra.

Det framkom fler förslag genom våra undersökningar, där många av dem handlar om 
förbättringar av bemötande. Vi tror att dessa förändringar kan genomföras genom att 
förändra rutiner och system, som till exempel att möjliggöra att rätt pronomen an-
vänds, och genom att öka kunskaperna. Vi har därför gjort en prioritering som följer 
den prioritering deltagarna själva gjorde och där vi tror att fler förändringar följer om 
några eller alla av de ovanstående förändringsförslagen genomförs. 
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Avslutning
Denna rapport är unik på flera sätt. Dels för att vi har avgränsat vår undersökning  
geografiskt till Västra Götaland, och dels för att vi avgränsat oss organisatoriskt till  
primärvården. Enligt vår kännedom saknas tidigare studier med tydligt fokus på  
transpersoners erfarenheter av primärvården i Västra Götalandsregionen. Nationella  
undersökningar eller liknande forskning lyfter ofta transpersoners hälsa och livssitua-
tion generellt eller fokuserar på upplevelser av den könsbekräftande vården. 

Vi är särskilt glada över att resultaten i denna rapport vilar på en hög grad av delak-
tighet av patientmålgruppen med en bra spridning avseende geografi, boendeort, 
ålder och könsidentifikation. Våra resultat stämmer med de rapporter och studier vi 
refererade till inledningsvis. I de genomgångna rapporterna påvisas att transpersoner 
har erfarenheter av och rädslor för negativt bemötande från hälso- och sjukvården, att 
transpersoner ofta får utbilda vårdpersonal för att höja kunskapsnivåerna och att vården 
inte upplevs tillgänglig. Ickebinära tenderar att ha fler negativa upplevelser än binära. 
Allt detta kan vi också se i våra resultat.  

Det är tydligt att transpersoner i Västra Götaland möter en primärvård som präglas av 
tvåköns- och cisnormer och att vårdpersonals kunskaper brister, även om det ibland 
finns goda avsikter. Det framkommer också att transpersoner i Västra Götaland ofta 
skjuter upp vårdbesök, eller helt avstår från vård trots att det skulle behövas. Många har 
erfarenheter av dåligt bemötande. Ickebinära deltagare upplevde fler hinder i mötet 
med primärvården och hade färre positiva erfarenheter än binära deltagare. Resultaten 
visar att det finns behov av att tillgängliggöra primärvården för transpersoner. De upp-
levda bristerna handlar ofta om obetänksamhet, könsnormativa rutiner och ageranden 
och kunskapsbrister. Allt det är saker som kan förändras.

Vi vill ta tillfället i akt här och nämna en berättelse som vi inte kunde ha med som ett  
resultat i den här rapporten eftersom den inte rörde primärvård, men som ändå är viktig. 
En person i vår onlineundersökning beskriver hur den blev utsatt för hatbrott och 
därför sökte vård akut. Personen nekades vård och skickades istället hem med uppma-
ningen att engagera sig politiskt för att förändra samhället. Förutom att personen blir 
nekad vård på helt osaklig grund så lade sjukvårdspersonalen över ansvaret att förändra 
diskriminerande strukturer på den enskilda individen. Patienten uppmuntrades med 
andra ord att själv kämpa för att förändra det samhälle som gör den till normbrytare 
och utsätter den för hatbrott. Enligt vår bedömning är det många övertramp i denna 
händelse. Det märkliga i denna händelse att personalen själv manifesterade den diskri-
minerande struktur som den uppmanade patienten att kämpa emot.

Det här arbetet har berört oss på flera sätt och gett oss många insikter och lärdomar. 
Våra deltagare har visat oss förtroende genom att delta i våra undersökningar och dela 
med sig av sina erfarenheter. Alla berättelser, både de som innehåller positiva och  
negativa erfarenheter, kommer guida oss i det fortsatta arbetet. Förändring handlar om 
att göra något annorlunda än tidigare, därför är det särskilt viktigt att vi lär oss av  
deltagarnas erfarenheter. Särskilt de upplevelser av vårdsituationer med negativt bemö-
tande som med ett annat förhållningssätt från vårdpersonalen hade kunnat ha blivit  
inkluderande. Här får man komma ihåg att många deltagare hade låga förväntningar 
och att det därför räckte med ett leende, eller bara frånvaro av normativa eller kränkande 
kommentarer, för att mötet skulle upplevas som positivt. En annan lågt ställd förvän-



62

tan, som är högst rimlig för oss inom hälso- och sjukvården att möta, är att som patient 
bli rättkönad. Det har också blivit väldigt tydligt för oss hur stort ansvar som transper-
soner tar i mötet med primärvården och hur belastande det måste vara.

Våra resultat visar på en komplex bild av målgruppen. Önskemål, behov och förutsätt-
ningar är ibland vitt skilda från en person till en annan. Vi menar att det är viktigt att 
framställa alla dessa bilder, även om det kan upplevas motsägelsefullt och komplicerat. 
Genom att påvisa komplexiteten kan vi också visa det som deltagarna själva benäm-
ner – att det är viktigt att se skillnad på grupp och individ. I resultaten blir det tydligt 
att det finns många gemensamma upplevelser och behov. Det efterfrågas generellt mer 
inkludering och mer transspecifika kunskaper hos vårdpersonal. Det efterfrågas att vård-
personal tar mer ansvar för sin egen kunskap så att man som patient inte behöver vara 
expert och mer insikter och medvetenhet kring transpersoner generellt. Hur detta bäst 
efterlevs i det faktiska vårdmötet beror däremot på individens specifika förutsättningar 
och behov utifrån situationen. Vi menar att det genom att utgå ifrån det generella och 
gemensamma, en större kunskap och mer inkludering blir lättare för vårdpersonal att 
göra det enskilda vårdmötet bättre för den person de träffar. 

Förslag på vidare arbete
Vi vill avsluta denna rapport med att skicka med några förslag på vidare arbete och 
forskning kring transpersoners hälsa och tillgång till vård. Vi hade gärna sett att det 
forskades mer på transpersoners minoritetsstress i stort, men också hur minoritets- 
stressen eventuellt påverkas av den könsbekräftande vården eller hur tillgång till köns-
bekräftande vård kan minska minoritetsstress.

Det hade också varit intressant att se vilka kopplingar som finns mellan könsdysfori 
och minoritetsstress, med andra ord hur könsdysforin påverkas av att just bli sedd och 
behandlad som normbrytare. En annan hälsoeffekt av minoritetsstress som också hade 
varit viktig att studera, är den fysiska hälsan. Vi vet att transpersoner på gruppnivå 
exempelvis är mer stillasittande, använder mer tobak, alkohol och andra droger samt 
deltar i föreningslivet i mindre utsträckning än andra. Det finns även därför stor anled-
ning att undersöka vilka hälsofrämjande insatser som behövs för transpersoner. 

Under arbetets gång har det blivit tydligt för oss att den könsbekräftande vården påver-
kat deltagarnas tillit och syn på den övriga hälso- och sjukvården. Vi ser därför behov 
av både fortsatt forskning på hur den könsbekräftande vården kan förbättras och hur 
samarbetet mellan primärvård och könsbekräftande vård kan stärkas. Genom samarbete 
och gemensam riktning kan vi bidra till en mer tillgänglig och jämlik vård och i slutän-
dan bidra till att öka såväl den psykiska som den fysiska hälsan hos transpersoner. 

Tips på inkluderande och normmedvetet bemötande
Nästa steg i detta arbete är att vi tillsammans inom hälso- och sjukvården hittar vägar 
och skapar förutsättningar för att öka den normmedvetna kompetensen. Vi i hälso-och 
sjukvården är ålagda att ge likvärdig och jämlik vård, omsorg och bemötande. Ett led i 
detta är att arbeta normmedvetet och inkluderande. 

Vi på KSH har i uppdrag att stötta verksamheter inom hälso- och sjukvården i att starta 
upp eller stärka sitt normmedvetna arbete. Redan idag kan vi börja fundera på hur vi 
kan ge ett inkluderande bemötande av patienter eller starta igång ett arbete i vår verk-
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samhet för att höja den normmedvetna kompetensen. Nedan följer några förslag på 
hur ett normmedvetet arbetssätt vad gäller kön och sexualitet.

1) Normmedveten reflektion 
Skapa tillfälle och ge tid till att individuellt eller i grupp med andra kollegor reflektera 
och samtala om normer kopplade till kön och sexualitet på arbetsplatsen. Vilka normer 
förstärker vi? Vad kan vi göra annorlunda? Hur ser vårt språkbruk ut till patienter och i 
fikarummet?

2) Ha kunskap om transpersoners generella hälsoläge och livsvillkor
Kunskap om transpersoners hälsoläge och risk för ohälsa ger förståelse för patientens 
livssituation och hälsa, samt ger en vaksamhet för riskfaktorer som är karaktäristiska för 
gruppen. Se våra lästips i slutet av rapporten.

3) Våga ställa relevanta frågor
För att kunna ge adekvat vård behöver vi ibland ha känslig och/eller privat information 
om patienten. Det är viktigt att fundera på om vi verkligen behöver informationen som 
vi ska efterfråga. Har vi kommit fram till att det frågorna är relevanta, alltså inte exoti-
fierande eller av egen nyfikenhet, kan vi gå vidare med frågan. Istället för att exempelvis 
göra antaganden om hur patientens kropp ser ut eller vilken könsidentitet den har, kan 
vi fråga om detta på normmedvetet sätt. Ett tips är att ställa öppna frågor som ”Finns 
det något kring din kropp som jag behöver känna till?” eller ”Finns det något kring din 
identitet som jag behöver känna till?”. Detta öppna sätt att ställa frågor på ger patienten 
möjlighet att välja om och vad den vill berätta för vårdgivaren.

4) Fråga om pronomen
För att kunna tala om eller skriva om en patient behöver vi ha kunskap om vilket pro-
nomen som patienten har. Det är bra att fråga patienten om vilket personligt prono-
men den vill att vi använder om den i tredje person, exempelvis kollegor emellan eller 
i journalföring. Har ni möjlighet så kan denna fråga ställas innan ett besök, exempelvis 
vid bokning eller genom att fylla i en blankett inför besöket. Frågan behöver ställas 
rutinmässigt till alla patienter.

5) Skapa delaktighet i samtal och vid undersökning
Personcentrerad vård utgår ifrån att patienten är medskapare i sin vårdprocess vilket 
både har visat sig öka hälsan och följsamhet vad gäller medicinering och annan  
behandling. För att en patient ska kunna känna sig delaktig behöver den bli förstådd i 
sin identitet och i sin livssituation. Under ett samtal eller inför en kroppsundersökning 
kan det därför vara bra att patienten blir tillfrågad om det är något som personalen 
behöver känna till.
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Begreppslista
Sociala normer
Oskrivna regler som påverkar våra föreställningar om vad som upplevs som ett normalt, 
förväntat och socialt accepterat beteende hos människor. Det finns sociala normer för 
hur vi ska interagera med varandra för att vardagen lätt ska flyta på, som att ställa sig i 
kö när vi ska betala i kassan. 

Vi har också normer för hur vi bör se ut, vara och leva våra liv när det kommer till kön 
och sexualitet. Det kan handla om normer för hur vi förväntas ha romantiska och sexu-
ella relationer och sexuella praktiker eller hur vi bör bilda familj med barn. Vi har även 
normer om att det bara finns två kön och att vi bör identifiera oss med dessa. 

Normer om kön och sexualitet kan se olika ut beroende på sammanhang, men finns 
i alla samhällen, kulturer och länder. Normer om kön och sexualitet kan påverka vårt 
inflytande i samhället och i våra egna liv, och är därför viktiga normer att synliggöra, 
diskutera och kritisera, eftersom de begränsar normbrytande människors liv.

Normbrytande/icke-normativ
Att något eller någon kan vara eller ses som normbrytande eller icke-normativ innebär 
att något eller någon inte följer eller passar in i en given norm, det vill säga att någon 
bryter mot en norm. I denna rapport har vi fokuserat på normer om kön, i synnerhet 
cisnormer. Att vara normbrytande i relation till cisnormer innebär att inte kunna eller 
vilja följa eller passera enligt cisnormer, med andra ord att inte identifiera sig som det 
kön en blev tilldelad vid födseln. Att vara normbrytande eller icke-normativ i relation 
till genusnormer handlar om att ha ett könsuttryck som bryter mot samhällets förvänt-
ningar på maskulinitet eller femininitet. Deltagarna i vår undersökning växlar mellan 
att använda normbrytande och icke-normativ och därför använder vi begreppen på 
liknande sätt.

Kön – fyra aspekter:
1) Tilldelat/tillskrivet kön:
Används för att beskriva den snabba process som det tar för sjukvårdspersonal att till- 
dela ett barn ett kön när det föds. I de allra flesta fall där de yttre genitalierna på ett 
barn stämmer överens med hur genitalier enligt medicinsk standard bör se ut för en 
flicka eller pojke, tas inga fler prover eller görs inga fler undersökningar för att köns- 
bestämma barnet. 

Observera att tilldelat kön inte är detsamma som biologiskt kön. För att veta vilket 
biologiskt kön ett barn har behöver vi ta reda på barnets inre och yttre genitalier,  
kromosomuppsättning, samt hormonnivåer. Det biologiska könets alla delar undersöks 
när barnet föds med genitalier där det inte går att avgöra barnets kön, eller vid andra 
synliga komplikationer, eller längre fram i livet. Det är vanligt att personer som har 
svårt att bli gravida först då får reda på hur andra delar av det biologiska könet ser ut.
För läsbarhetens skull vill vi här förtydliga att vi i texten använder tilldelat och tillskri-
vet kön omväxlande och att dessa är synonyma. 
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2) Juridiskt kön:
Den könstillhörighet som framgår av folkbokföringen och är reglerad enligt lag. I  
Sverige finns enbart två juridiska könstillhörigheter, kvinna och man. Juridiskt kön 
avgörs efter att ett barn tilldelats ett kön vid födseln. Sverige är unikt med att också  
tilldela människor ett personnummer som innehåller information om vilket kön  
personer tilldelats. Den tredje siffran, i de fyra sista siffrorna, är jämn för kvinna och 
ojämn för man.

3) Könsidentitet:
Alla människor, oavsett om man är cisperson eller transperson, har en könsidentitet 
eller förhåller sig till könsidentitet på något sätt. Könsidentitet används för att beskriva 
vilket kön en person identifierar sig som eller känner sig som. En person har själv-
bestämmanderätt kring sin könsidentitet och ofta är det könsidentiteten som speglar 
vilket pronomen en person har, men inte alltid.  Även att inte identifiera sig som något 
kön brukar räknas in när man talar om könsidentitet.

4) Könsuttryck:
Används för att förklara vad en person gör för att uttrycka sin könsidentitet. En person 
kan välja att uttrycka sin könsidentitet genom exempelvis kläder, hår, kroppsspråk, 
verbalt språk och röstläge. Ett könsuttryck kan hänga ihop med identiteten, till exempel 
om en person identifierar sig som transkille, kille med transerfarenhet eller ciskille 
och uttrycker sig maskulint genom kläder, kroppsspråk och andra attribut. Ett könsut-
tryck kan dock också variera eller inte hänga ihop med könsidentiteten, exempelvis en 
person som identifierar sig som ciskille men som uttrycker sig feminint och använder 
feminint kodade attribut. Könsuttrycket behöver alltså inte alltid återspegla identiteten, 
men kan göra det. Därför kan vi inte på utsidan se vad en person har för könsidentitet.

Cisperson 
En person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt vad som 
förväntas enligt normer om kön. En person som föddes med snippa och fick ”kvinna” 
registrerat i folkbokföringen och som alltid har sett sig själv som tjej/kvinna är till 
exempel en cistjej/ciskvinna. Många cispersoner uttrycker sig också – med hjälp av till 
exempel kläder, hår eller kroppsspråk – på sätt som stämmer överens med det kön en 
blev tilldelad vid födseln, med andra ord uttrycker sig män ofta maskulint och kvinnor 
ofta feminint. 

Det behöver dock inte vara så, utan personer kan identifiera sig enligt cisnormen och 
samtidigt, medvetet och omedvetet, använda ett könsuttryck som inte speglar könsi-
dentiteten. Exempelvis kan cismän välja att måla naglarna som en politisk handling 
eller omedvetet göra feminint kodade handlingar som att leka med dockor som barn. 
Cispersoner kan också uppträda på scen som dragqueens och dragkings, vilket handlar 
om att på ett ofta lekfullt sätt gestalta en stereotyp femininitet eller maskulinitet som 
publikunderhållning.

Begreppet cisperson kom till för att beskriva normen för att flytta fokus från det som 
avviker, vilket är en normmedveten ansats. Ordet ”cis” är latin och betyder ungefär ”på 
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denna sida om” eller ”på samma sida”. Den som är cisperson behöver inte använda 
ordet cisperson om sig själv men begreppet är användbart för att förklara just när någon 
är normföljande utifrån kön. Cis har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det 
handlar om könsidentitet. Cis är alltså inte en sexuell läggning.

Cisnormer 
Föreställningen om att människor enbart kan vara antingen kvinna eller man, och att 
alla förväntas identifiera sig med det kön de blev tilldelade vid födseln. Cisnormer för-
utsätter att alla är cispersoner och osynliggör transpersoner, vilket gör att en kan behöva 
komma ut som transperson. Normen ger cispersoner privilegier eller fördelar som trans- 
personer kan sakna. Att vara transperson och uppfattas som cisperson är inte detsamma 
som att ha samma fördelar som cispersoner, även om det kan vara enklare att vistas i 
sociala sammanhang när en uppfattas som ciskvinna eller cisman. 

Cisnormer drabbar alltså olika transpersoner på olika sätt beroende på om en person 
passerar enligt cisnormer eller inte. Ickebinära eller binära transpersoner som inte vill 
eller kan passera som cisman eller ciskvinna, kan bryta mot genusnormer genom att an-
vända könsuttryck som är varierande, könsneutrala eller könsuttryck som är i kontrast 
till identiteten. Att synligt bryta mot genusnormer kan resultera i direkta och negativa 
sociala sanktioner från omgivningen.
 

Tvåkönsnormer
Beskriver de oskrivna regler som utgår från det bara finns två könsidentiteter och att 
dessa är man och kvinna. Tvåkönsnormer genomsyrar vårt samhälle på alla nivåer, i 
vårt språk och i våra lagar och än så länge finns enbart två juridiska könskategorier. 
Många formulär, enkäter och blanketter cementerar exempelvis tvåkönsnormer när de 
ställer frågan om kön med endast två svarsalternativ. Hela sjukvårdens journalföring 
styrs av personnummer vilket också begränsar möjligheterna att tekniskt existera som 
något annat än man och kvinna. I övrigt genomsyras vår mellanmänskliga interaktion 
av tvåkönsnormer. Det kan visa sig genom att vi kan bli förvirrade och inte vet hur vi 
ska hälsa på eller tala till någon som vi inte kan kategorisera som man eller kvinna.

Binär
Bi kommer från latin och betyder två eller tvådelad. Binär könsidentitet, (binärt juri-
diskt kön och binärt tilldelat kön) inbegriper då kategorierna man eller kvinna, och 
med ett binärt könsuttryck menas ett uttryck som antingen är feminint eller maskulint. 
Exempel på benämningar på binära transidentiteter är transkille/transman/man, trans-
tjej/transkvinna/kvinna, transmaskulin och transfeminin. 

I relation till normer används binär för att beskriva normer och föreställningar om att 
det bara finns två kön, inget där emellan eller därutöver. Binära könsnormer exkluderar 
ickebinära.

Ickebinär 
Detta kan den person kalla sig som identifierar sig som mellan eller bortom den 
könsbinära uppdelningen av kön. Ibland används ickebinär som ett paraplybegrepp 
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för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen. Ickebinär betyder inte samma 
sak för alla som definierar sig som det. Vissa befinner sig mellan eller bortom kate-
gorierna tjej/kvinna och kille/man. Många ickebinära är inget kön. En del ickebinära 
vill förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi och en del inte. Alla ickebinära 
personer identifierar sig inte som transpersoner. 

Heteronormativitet
Ett begrepp som används för att beskriva föreställningen om att vi enbart kan vara 
män eller kvinnor, att kvinnor förväntas vara feminina och män maskulina, och att alla 
förväntas vara heterosexuella. Begreppet heteronormativitet fångar alltså in normer om 
både kön och sexualitet. 

Sociala normer om kön, alltså genus, handlar om att män socialiseras in i att uppträda 
maskulint och kvinnor socialiseras in i att uppträda feminint, och alla uppmuntras till 
att göra val och leva efter sitt genus. Det kan handla om kläder, röstläge, hår, kropps-
språk och yrkesval. Genusnormer skapar föreställningar om att kvinnor och män bör vara 
varandras motpoler i alla områden i livet, från utseende till yrkesliv. Inom den hetero- 
sexuella relationen förväntas par exempelvis komplettera varandra med sina olikheter. 

Normer om sexualitet kan handla om att alla förväntas vara heterosexuella i sin iden-
titet, sina relationer och sexuella praktiker. Kvinnor och män förväntas alltså rikta sitt 
romantiska och/eller sexuella begär till varandra och ingå en romantisk tvåsam relation. 
Paret förväntas också vilja bilda familj med barn. 

Detta paket av köns- och sexualitetsnormer om hur individer bör leva sina liv samman-
fattas av begreppet heteronormativitet. Heteronormativiteten innebär inte bara en  
binär föreställning om kön, utan bidrar också till en föreställning om att femininitet 
och maskulinitet dras till varandra oavsett vilka kroppar och könsidentiteter som bär 
upp femininitet och maskulinitet. En ciskille med feminint könsuttryck kan genom 
en heteronormativ blick därför förmodas dras till maskulinitet och därför antas vara 
homosexuell. En av deltagarna i denna rapport berättar om att sjukvårdspersonal gör 
antaganden om att han attraheras av kvinnor efter genomgången könsbekräftande 
behandling.

Queera personer
Personer som identifierar sig som queera har en mängd olika sätt att identifiera sig i 
relation till kön och sexualitet. Den gemensamma nämnaren för personer med queer 
identitet är att förhålla sig kritiskt till heteronormativitet. En person med queer identi-
tet kan exempelvis ha en flytande och varierande sexuell identitet eller inte vilja identi-
fiera sig med könsbinära kategorier som man och kvinna. När vi möter en person som 
identifierar sig som queer och vi behöver ha information om personens sexualitet, kan 
det därför vara bra att fråga vad queer betyder för hen.

Hen/den 
Könsneutrala personliga pronomen som används om personer i tredje person, det vill 
säga när vi pratar om någon annan. Könsneutrala pronomen går att använda i fyra olika 
sammanhang:
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a) då kön inte är relevant/istället för ”hon eller han”, exempelvis ”Kan du ringa in en 
timvikarie i helgen och fråga om hen/den kan arbeta både lördag och söndag?”

b) när en persons juridiska kön eller könsidentitet ska anonymiseras på grund av allmän 
sekretess eller vid skyddsbehov: ”Patienten lämnade urinprov i morse eftersom hen/den 
beskrev symptom på klamydia.” 

c) då vi inte känner till vilket kön en person har: ”Jag var hos läkaren idag.” – ”Jaha, 
vad sa hen/den?”

d) då vi talar om personer som har hen som pronomen: ”Jag träffade Henry idag, hen/
den hade precis fått veta att hen blivit antagen till utbildningen!”

Transperson/Person med transerfarenhet 
Trans kommer från latinet och kan översättas till ”att överskrida”, vilket hjälper oss att 
förstå innebörden i begreppet transperson som handlar om att överskrida könsgränser 
som kommer ur cisnormer. 

Transperson är ett paraplybegrepp och används för att samla alla personer vars köns- 
identitet inte alltid hänger ihop med det kön de blev tilldelade vid födseln. Denna 
breda benämning av transpersoner täcker alltså in både binära och ickebinära transi-
dentiteter. Ibland skriver vi person med transerfarenhet för att tydliggöra att erfaren-
heten av att genomgå könsbekräftande vård och behandling ligger i det förgångna och 
att rikta fokus på identiteten i nuet. Vi inkluderar även de personer som har erfarenhet 
av könbekräftande behandling men som inte alls identifierar sig med denna idag, utan 
enbart använder benämningen kille/tjej om sig själva. 

I denna rapport använder vi alltså transperson för att inbegripa alla våra deltagare i 
undersökningen, även de personer som har en problematisk relation till begreppet eller 
av andra anledningar upplever att transperson laddas på ett sätt som ibland kan ha svårt 
att identifiera sig med. Vår användning av begreppet exkluderar ingen transerfarenhet 
eller identitet, utan inkluderar alla individer som inte identifierar sig helt som cisperso-
ner. 

”Trans” som sammanfattande begrepp i talspråk
När deltagare i våra undersökningar vill beskriva kunskap eller erfarenheter som på 
olika sätt är relaterade till transpersoner eller normer om kön, säger de ofta till exem-
pel ”kunskap om trans”, ”utbildning i trans” och ”jag är trans”. Vi har valt att använda 
”trans” på samma sätt som deltagarna i denna rapport för att ta till vara på deltagarnas 
uttryck och sätt att beskriva sina upplevelser och behov av hälso- och sjukvård. 

Vi vill förenkla förståelsen av hur ordet trans används genom att exemplifiera med någ-
ra sätt som ”trans” som begrepp används av deltagarna i denna rapport: 

1) Medicinsk eller vårdrelaterad kunskap:
När deltagarna berättar om behovet om ”kunskap om trans” i en undersökningssitua-
tion eller ett vårdbesök, så är det kunskap om de kroppsliga och medicinska aspekterna 
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som åsyftas. 

Frågor som deltagarna vill att hälso- och sjukvården ska ha svar på kan då handla om 
hur en viss medicinering korrelerar med hormonbehandling eller om ett kroppsligt 
eller psykiskt besvär kan kopplas ihop med en tidigare könsbekräftande operation eller 
hormonbehandling. 

2) Kunskap om bemötande:
”Kunskap om trans” när det kommer till att få ett gott bemötande handlar exempelvis 
om att personalen bör ställa frågor på sätt som inkluderar patienter oavsett könsidenti-
tet och att ha ett normkritiskt bemötande i alla vårdsituationer. Ett bemötande av per-
sonal som har ”kunskap om trans” gör att samtalet flyter på friktionsfritt och patienten 
känner sig begriplig. Kunskap om trans vad gäller bemötande inkluderar också att ha 
specifik kunskap om transpersoners hälsa och livsvillkor på ett strukturellt plan, och 
insikt i vilka risker som finns med att vara transperson i en cisnormativ omgivning och 
vad det kan ge för effekter på hälsa och livsstruktur för individer.  

3) ”Trans” med hänvisning till identitet
Flera av deltagarna uttryckte sig i stil med ”att vara trans och patient gör en extra skör” 
eller ”jag är trans”. Denna användning av begreppet trans åsyftar identiteten på så vis 
att personerna refererar till sin egen transidentitet och könsidentitet. Denna använd-
ning är väldigt bred och säger inte vilken könsidentitet personen har utan bara att 
personen är en transperson.

Trygga som verb
Trygga är ett begrepp som används som ett verb och förekommer i många samtal med 
målgruppen som deltagit i denna undersökning. Trygga används för att förklara när 
exempelvis personal inom hälso- och sjukvården gör eller säger något som deltagarna 
upplever som betryggande och omsorgsfullt i en vårdsituation. Det kan exempelvis 
handla om att personal inför en kroppsundersökning frågar patienten om det är något 
särskilt som den behöver tänka på eller känna till, eller på andra sätt vill försäkra sig om 
att patienten mår bra.

Könsdysfori 
Begreppet betyder att man lider av, eller upplever hinder i sin vardag på grund av, att 
det kön man blev tilldelad vid födseln inte stämmer överens med ens könsidentitet. 
En vanlig form av könsdysfori är det man kan kalla kroppslig könsdysfori – att delar av 
kroppen inte känns rätt eftersom de inte stämmer överens med ens könsidentitet. Köns-
dysfori kan också vara social och handla om att andra inte ser och behandlar en som 
den man faktiskt är. 

Alla transpersoner har inte könsdysfori. Könsdysfori kan också se mycket olika ut för 
olika personer – den exempelvis kan handla om olika delar av kroppen och vara olika 
i olika situationer. Om man har könsdysfori kan man vilja genomgå könsbekräftande 
behandling. För att få genomgå en könsbekräftande behandling krävs att patienten ge-
nomgår en utredning hos några av landets regionala utredningsteam och får en diagnos 
för könsdysfori. (Läs mer under ”könsbekräftande vård och behandling”)
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I intervjuer och samtal för denna undersökning använder deltagarna ofta ordet ”dys-
fori” eller ”dysforisk” när de menar ”könsdysfori” eller ”könsdysforisk”. Vi har valt att 
använda deltagarnas uttryck när de beskriver sin könsdysfori men vill klargöra att det är 
könsdysfori de åsyftar när de använder ”dysfori”.

Könsbekräftande vård och behandling
Samlingsbegrepp för olika sätt att ändra på kroppen så att den stämmer mer överens 
med könsidentiteten. Den könsbekräftande vården består av olika delar. 

Kortfattat inbegriper en könsidentitetsutredning att patienten träffar ett utredningsteam 
bestående av kurator, psykolog och psykiatriker/läkare. När utredningen är klar kan 
patienten få en av de tre könsdysforidiagnoserna ”transsexualism”, ”könsidentitetsstör-
ning utan närmare specifikation” och ”övrig könsidentitetsstörning”. Alla tre diagnoser 
har könsdysfori som ett diagnoskriterium. Det betyder att könsdysfori är ett krav för att 
kunna få en av de diagnoserna och alla diagnoser ger möjlighet till könsbekräftande be-
handling. Vill en ha ett nytt personnummer och genomgå underlivskirurgi behöver en 
få diagnosen transsexualism. Att få en diagnos betyder inte att du är sjuk, utan snarare 
att det finns ett könsbekräftande vårdbehov. Man kan säga att diagnosen är nyckeln till 
att få könsbekräftande behandling finansierad av regionen.

Könsbekräftande behandling kan exempelvis vara hormonbehandling, mastektomi 
(borttagande av bröstvävnad för att skapa en plattare bröstkorg), underlivskirurgi 
(metaplastik/penisplastik och vaginoplastik), röstträning hos en logoped (för trans-
kvinnor), hårborttagning (transkvinnor). Effekterna av testosteronbehandling bland 
transmän inbegriper bland annat mörkare röst, mer kropps- och ansiktsbehåring, ökad 
muskelmassa, förändrad kroppsfettfördelning, förstorad klitoris och avtagande/upphö-
rande av menstruation. När personen erhållit en diagnos och påbörjat sin könsbekräf-
tande behandling, förväntas personen leva enligt sin könsidentitet och denna tid kallas 
för ”real life experience”. Behandlingen gör ofta att könsdysforin minskar.

”Könskorrigering” och ”att byta kön” är äldre begrepp för samma sak, men för trans-
personer som grupp är de äldre orden missvisande. Att korrigera betyder ju att ”rätta till 
fel”, och många transpersoner ser inte sin kropp på det sättet. ”Byta kön” beskriver inte 
vad könsbekräftande behandling är och går ut på – det handlar inte om att byta kön 
eller könsidentitet, utan om att kroppen och/eller det juridiska könet ska stämma bättre 
överens med det kön man redan är inuti. Om sig själv kan man dock alltid använda det 
eller de ord som känns bra och som har en mening för en själv.

Passera 
Att passera innebär att omgivningen uppfattar en som det kön en/man känner sig 
som. Ett exempel är när en binär transperson passerar som cisman eller ciskvinna. 
För att passera krävs att omgivningen uppfattar dig i enlighet med din könsidentitet 
och i enlighet med rådande könsnormer. Du kan passera även om du inte genomgått 
könsbekräftande behandling och du kan ha svårt att passera även om du genomgått 
könsbekräftande behandling. Kroppsliga faktorer som är svårare att förändra med hjälp 
av könsbekräftande behandling, som till exempel kroppslängd, benstomme, hand- och 
skostorlek, kan påverka hur omgivningen uppfattar någons könstillhörighet.
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Passerandet kan ske i olika vardagliga situationer, som när en transperson använder 
könade offentliga toaletter friktionsfritt, alltså att ingen reagerar varken med ord eller 
blickar. Passera är ofta förenat med mindre risk för social offentlig utsatthet då den som 
passerar antas vara normföljande. 

En ickebinär person kan förstås också bli uppfattad som ickebinär av omgivningen, 
alltså i enlighet med sin könsidentitet, och vill eller kan inte passera enligt binära 
könsnormer, alltså som man eller kvinna. Det innebär ofta högre risk för social friktion 
med omgivning, som kränkande kommentarer, då ickebinära könsuttryck bryter mot 
cisnormer. Normbrytande könsuttryck kan i värsta fall provocera omgivningen och 
leda till hot och våld.

Att som transperson passera handlar främst om att slippa bli synlig i sitt könsrelaterade 
normbrott och att mer eller mindre passera obemärkt enligt cisnormen. Att passera är 
inte en konstant företeelse utan kan variera efter ett omväxlande könsuttryck och den 
sociala omgivningen, men kanske också vara avhängig tid och plats. Det är exempelvis 
skillnad på situationer som innebär nakenhet, exempelvis i en sexuell situation eller vid 
en undersökning, och på situationer där kläder är på, till exempel när vi handlar mat 
eller passerar människor på stan.

Outa
Ett verb och används främst för att förklara att någon avslöjar en annan persons köns- 
identitet, juridiska/tilldelade kön eller annan information som är relaterad till perso-
nens transerfarenhet. Det kan också handla om att avslöja att en person genomgår eller 
genomgått könsbekräftande behandling. 

Att outa någon handlar i denna rapport om att ge information till en tredje part om 
patient eller kollega utan att vederbörande  
samtyckt. Det förekommer också att deltagare uttrycker att de outat sig själva i vård- 
situationer. Med detta vill de berätta att de känt sig tvingade att komma ut, eller upp-
levt att de behöver komma ut, för att personalen skulle kunna begripa sig på dem.

Köna, könad, rättköna och felköna 
När man könar en person betyder det att man tillskriver personen en viss könsidentitet 
på basis av personens könsuttryck. Könande är en handling och ett strukturellt fenomen 
som uppstår på grund av att vi har normer om att det bara finns två kön och dessa är 
man och kvinna. Könande sker av bara farten och genomsyrar människors interaktion. 

Man kan köna någon genom att säga ”han” eller ”hon” om personen. Köna kan också 
användas för att beskriva att något har ansetts vara typiskt för eller avsett för ett visst 
kön. Ett exempel är uttrycket ”kvinnligt könsorgan” som talar om att ett visst könsorgan 
enbart kan ses som kvinnligt eller att könsorganet måste tillhöra en kvinna. 

Det snarlika verbet felköna innebär att man tillskriver en person en felaktig könsiden-
titet. Det används när någon avsiktligt eller oavsiktligt menar att en person till exempel 
är kvinna trots att personen själv identifierar sig som man eller har en ickebinär köns- 
identitet. Exempelvis när vårdpersonal ger en ickebinär transperson information om 
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var en kan vända sig om en är våldsutsatt som kvinna. Ett annat vanligt förekommande 
exempel är att använda fel pronomen om någon. 

Att rättköna innebär motsatsen till att felköna. Att rättköna en patient innebär exem-
pelvis att vårdpersonal använder rätt pronomen eller på annat sätt visar att den vet om 
personens könsidentitet.

En annan vanlig form som ofta används är könad, och då har verbet en passiv betydel-
se, som till exempel i meningen ”Jag blev könad av sjuksköterskan som antog att jag var 
tjej.”

Community 
Community används för att beskriva de sociala sammanhang och gemenskaper som 
minoriteter i ett samhälle vistas i eller kan identifiera sig med. Community kan bestå av 
ett nätverk av individer som har gemensamma värden, politiska syften, intressen eller 
identiteter. Det kan vara sociala sammanhang i form av fysiska informella och formella 
mötespunkter, festivaler, träffar och politisk organisering. Den sociala gemenskapen kan 
också vara internetbaserad genom sociala medier. 

Ett community är svårt att definiera och avgränsa men beskrivs ofta som ”ett alternativt 
samhälle i ett normativt samhälle” med möjlighet till social samvaro, stöd, reflektion 
och politisk organisering. Ett community inkluderar dock inte alla individer i en mino-
ritet eller en samhällsgrupp, utan kan ses som ett nätverk för de individer som commu-
nityt är tillgängligt för. 

Deltagarna i den här rapporten använder sitt community till att rådfråga andra trans-
personer om var de kan vända sig för att få god vård med gott bemötande. De kan tipsa 
varandra om specifika verksamheter eller enskilda professioner som psykolog och läkare 
som av erfarenhet gett ett bra bemötande genom kompetens i transfrågor, samt varna 
varandra om de fått ett dåligt eller kränkande bemötande. Men framförallt är ett com-
munity till för att kunna spegla sig i andra, dela erfarenheter och möjliggöra en tillgång 
till skyddande och stöttande relationer.

Exotifiering
Innebär ofta att, i all välmening, låta sig bli hänförd av en individs normbrott och låta 
individen veta om att man tycker att den är spännande, annorlunda och exotisk. Trans-
personer kan exempelvis få irrelevanta och nyfikna frågor om deras kroppar och ibland 
mer specifikt om deras genitalier eller frågor om de genomgått viss typ av könskorri-
gerande kirurgi, trots att detta inte har med vårdbesöket att göra. Deltagarna i denna 
rapport beskriver att detta får dem att känna sig förminskade till ett objekt istället för 
ett subjekt med rätt till likvärdig vård och service.

Binder
Ett underklädesplagg som används för att platta till bröstkorgen, ofta av personer som 
blev tilldelade könet flicka vid födsel. Binder används ofta av personer som vill mas-
kulinisera sitt könsuttryck och/eller för att minska sin könsdysfori. Att använda binder 
under längre tid är förenat med exempelvis ryggproblem och kan ge andningssvårig-
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heter. Könsdysforin kan innebära så pass stort lidande att användning av binder, trots 
negativa fysiska konsekvenser, ändå är psykiskt hälsobringande då många mår bättre av 
att använda binder, eftersom könsdysforin minskar.

Självmedicinering 
Det är inte möjligt att få hormoner via sjukvården utan att först ha fått en könsdysfori-
diagnos. Det går inte heller att få hormonbehandling i privat vård i Sverige. Detta leder 
till att en del tar hormoner på egen hand, något som ofta kallas att självmedicinera. Det 
går att handla hormoner på nätet och det är inte ovanligt att personer i transcommuni-
tyt tipsar om vilka företag som säljer hormoner, men också ger eller säljer hormoner till 
varandra.

Det finns risker med att ta hormoner utan att ha fått dem utskrivna av endokrinolog 
eller gynekolog och utan att gå på regelbundna läkarkontroller. Personer som själv- 
medicinerar gör det av olika anledningar. Det kan exempelvis handla om att könsdys-
forin är för outhärdlig och köerna för långa och personen därför inte klarar att vänta. 
För andra kan självmedicinering upplevas som ett alternativ när en inte vill bli utredd, 
få en könsdysforidiagnos och inte önskar annan könskorrigerande behandling. Ännu 
en anledning kan vara att de hormoner som skrivs ut i Sverige idag medför för stora 
biverkningar och att personer därför köper hormoner utomlands som de tycker passar 
deras kroppar bättre. 

Minoritetsstress
Används för att beskriva den särskilda stress och ohälsa som drabbar normbrytande 
individer och grupper i ett samhälle enbart för att de avviker från rådande samhälls- 
normer. Minoritetsstress kan användas för att beskriva hur normbrytande individers 
erfarenheter av att bli illa behandlade genom hela livet skapar en särskild ohälsa.  
Erfarenheter så som mindre negativa kommentarer till hotfullt beteende och våld,  
skapar särskild rädsla hos de som drabbas, men även en beredskap för att hantera  
eventuella kränkningar, diskriminering, hot och våld. 

Minoritetsstress påverkar individers handlingsutrymme och många upplever att det är 
nödvändigt att ha olika strategier för att hantera omgivningens negativa bemötande i 
olika sociala sammanhang, så som arbete och skola.
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