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Sammanfattning 
Bakgrund: Transpersoner är personer som har en könsidentitet som skiljer sig från det 

medfödda könet. De har hög sjukdomsprevalens inom flera områden och utsätts för stigma, 

diskriminering och våld inom och utanför vården. Stigma, diskriminering och våld är 

kopplade till en ökad risk för ohälsa och ett behov finns att ta del av transpersoners 

upplevelser, för att förbättra deras vård, hälsa och livskvalitet.  

Syfte: Att beskriva transpersoners erfarenheter och upplevelser inom olika 

vårdsammanhang. 

Metod: En litteraturstudie omfattande tretton artiklar. Sju teman har identifierats: undervisa 

vårdpersonal, erkännande av könsidentitet, nekad vård, grindvaktning, specifika vårdbehov 

relaterat till medfött kön, diskriminering och positiva erfarenheter. 

Resultat: Många negativa upplevelser har identifierats. Det var vanligt att transpersoner 

behövde undervisa personal och upplevelsen av diskriminering varierade mellan 23,6% - 

66,8% i studierna. Resultaten visade på bristande respekt av transpersonernas namn och 

pronomen.  

Slutsats: Transpersoner har många negativa erfarenheter och har upplevt negativt 

bemötande från personal, vilka kan påverka deras hälsa negativt. 

 

Nyckelord: bemötande, erfarenheter, hälsa, litteraturstudie, transpersoner, upplevelser 

  



 
 

 
 

Abstract 
Background:  Transgender people have a gender identity that differs from their innate sex. 

They have a high prevalence of disease in several areas and are subjected to stigma, 

discrimination and violence within and outside of health care. Stigma, discrimination and 

violence are linked to increased risks of illness. A need to take part in their experiences in 

order to improve health care and quality of life for transgender people therefore exists.  

Aim: To describe transgender people´s experiences of encounters with health care staff within 

various health care settings. 

Method:  A litterature review based on thirteen studies were conducted. Seven themes were 

identified: educating health care staff, acknowledgement of gender identity, denial of care, 

gatekeeping, difficulties accessing care related to innate sex, discrimination and positive 

experiences.  

Results:  A range of negative experiences are reported. The need to educate staff was frequent 

and experiences of discrimination ranged between 23,6% - 66,8% in the articles. A lack of 

respect regarding transgender people’s names and pronouns was found.  

Conclusion:  Transgender people are subjected to a range of negative experiences within 

health care settings that may result in risks of illness. 

 

Keywords:  encounters, experiences, health, literature review, transgender 

  



 
 

 
 

Innehåll 
Inledning ............................................................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ............................................................................................................................................................................... 1 

Könsidentitet ................................................................................................................................................................ 1 

Lagen om fastställande av könsidentitet i vissa fall (SFS 1972:119) ................................................................................ 2 

Könskorrigering ........................................................................................................................................................... 2 

International Classification of Diseases ............................................................................................................................ 2 

Transpersoners hälsa ......................................................................................................................................................... 3 

Sjuksköterskans roll .......................................................................................................................................................... 3 

Person-centrerad vård ....................................................................................................................................................... 4 

Problemformulering .......................................................................................................................................................... 5 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................................................................. 5 

Metod .................................................................................................................................................................................... 5 

Urval ................................................................................................................................................................................. 5 

Värdering av artiklarnas kvalitet ....................................................................................................................................... 6 

Analys och tolkning av data ............................................................................................................................................. 7 

Etiska överväganden ......................................................................................................................................................... 8 

Resultat .................................................................................................................................................................................. 8 

Undervisa personal ........................................................................................................................................................... 8 

Erkännande av könsidentitet ............................................................................................................................................. 9 

Nekad vård ....................................................................................................................................................................... 9 

Grindvaktning ................................................................................................................................................................... 9 

Specifika vårdbehov relaterat till medfött kön .................................................................................................................. 9 

Diskriminering ................................................................................................................................................................ 10 

Positiva erfarenheter ....................................................................................................................................................... 10 

Diskussion ........................................................................................................................................................................... 11 

Sammanfattning .............................................................................................................................................................. 11 

Resultatdiskussion .......................................................................................................................................................... 11 

Tolkning av resultat utifrån person-centrerad vård ......................................................................................................... 12 

Tolkning av positiva erfarenheter och upplevelser ur person-centrerad vård ................................................................. 13 

Metoddiskussion ............................................................................................................................................................. 14 

Etikdiskussion ................................................................................................................................................................. 15 

Klinisk betydelse ............................................................................................................................................................ 16 

Slutsats ........................................................................................................................................................................... 16 

Förslag till vidare forskning ............................................................................................................................................ 16 

Referenser............................................................................................................................................................................ 18 

Kvantitativa studier ................................................................................................................................................................ V 

Fråga ........................................................................................................................................................................................ V 

Kvalitativa studier ................................................................................................................................................................. VII 

Fråga ...................................................................................................................................................................................... VII 

 



 

1 
 

Inledning 
Litteraturöversikten handlar om transpersoner inom olika vårdsammanhang. Fokus i denna 

studie ligger på transpersonernas egna upplevelser av vården. 

Idén till arbetet kom under en praktikplacering inom primärvården. Under planeringen inför 

ett av arbetspassen skulle en patient som identifierar sig som transperson besöka 

vårdcentralen den dagen. Denne patient dök dock aldrig upp, men det väckte flertalet 

intressanta funderingar. Hur ska man bemöta denna patientgrupp och vilka behov har de? Det 

har länge funnits ett personligt intresse för ökad kunskap om personer/grupper som ligger 

utanför samhällets normer. På grund av en personlig okunskap om transpersoner blev detta en 

intressant patientgrupp att fördjupa sig om. Detta i hopp om att bättre kunna bemöta och 

förstå denna grupp av personer. 

Bakgrund 
 

Könsidentitet 

Transpersoner beskrivs vara personer som har en självupplevd könsidentitet, som skiljer sig 

från det kön personen tilldelats vid födseln (Thomas et. al, 2016; Sanchez, Sanchez & Danoff, 

2009). Motsats till transpersoner är cispersoner, vilket innefattar den grupp människor som 

identifierar sig med det kön de tilldelats vid födsel (Markwick, 2016). 

Könsidentitet, även psykologiskt kön i viss forskning, är begrepp som definieras som en 

persons inre och personliga känsla av kön (Markwick, 2016; Lombardi, 2001). Enligt 

Markwick (2016) kan detta omfatta personers känsla av att vara man eller kvinna, men även 

att vara båda eller ingen av dessa. I flera artiklar är transmän och transkvinnor vanligt 

förekommande begrepp. Dessa begrepp avser personens könsidentitet i förhållande till det 

kön personen föddes med. Vilket innebär att ordet transman definieras som person född 

kvinna, men som identifierar sig som man. Medan transkvinna definieras som person född 

man, men som identifierar sig som kvinna (Markwick, 2016). Det medfödda könet är det som 

oftast utgör det juridiska könet och är det som står i folkbokföring och identifikation (ID) 

(Lombardi, 2001). Socialt kön avser hur en person yttrar sig utåt. Detta inkorporerar bland 

andra aspekter kring hur en person talar och beter sig till hur personen klär sig (Lombardi, 

2001). För ändring av juridiskt kön krävs att diagnosen transsexuell ställs. För att denna 
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diagnos ska ställas krävs att en könsidentitetsutredning inleds, vilken pågår i minst två år. De 

juridiska kön som är tillåtna i Sverige är man och kvinna (Folkhälsomyndigheten, 2015) 

Lagen om fastställande av könsidentitet i vissa fall (SFS 1972:119) 

1972 trädde lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (SFS 1972:119) i kraft. Den 

senaste definitionen av lagen specificerar enligt 1§ att en person ska få fastställt att han eller 

hon har en könstillhörighet som skiljer sig från den som står i folkbokföringen. Detta gäller 

efter egen ansökan om personen i fråga fyllt arton år och under längre tid upplevt sig tillhöra, 

samt uppfört sig som det motsatta könet. Enligt 2§ kan en fastställning av ändrad 

könstillhörighet även göras om personen har en medfödd avvikelse eller om den bedöms vara 

förenlig med personens kroppsliga tillstånd eller könsutveckling. Ansökan för ändrad 

könstillhörighet enligt 2§ får göras på egen hand om personen fyllt 18 eller om denne är yngre 

än 18 och saknar vårdnadshavare. För yngre personer med vårdnadshavare lämnas ansvaret 

för ansökan på vårdnadshavaren. Ansökningar enligt dessa paragrafer beviljas om personen i 

fråga är folkbokförd i Sverige och ogift. Är ändrad könstillhörighet beviljad av utländsk 

domstol gäller domen även i Sverige om personen i fråga var medborgare i det landet den 

utfärdats i vid det tillfälle domen utfärdats. Efter fastställande enligt 1 och 2§ kan beviljande 

av ingrepp i könsorganen utfärdas i syfte att avlägsna eller korrigera för att efterlikna det kön 

personen identifierar sig med.  För beviljande av dessa ingrepp krävs särskilda skäl eller att 

personen fyllt 23 år. Ansökningar enligt samtliga paragrafer prövas av Socialstyrelsen. Beslut 

kan överklagas till allmän förvaltningsrätt (SFS 1972:119).  

Könskorrigering 

På många sätt har transpersoner samma sjukvårdsbehov som den övriga befolkningen, men 

det finns ett unikt behov av specialist-vård för denna grupp generellt i from av 

könskorrigering. Under könskorrigering ingår både kirurgi och hormonterapi (Sanchez et. al, 

2009; Thomas et. al, 2016). Hur dessa används är individuellt. En del väljer att endast 

genomgå den ena behandlingen, andra båda. En del väljer dock att inte genomgå någon av 

dem (Sanchez et. al, 2009). Hormonbehandling kan inledas redan under 

könsidentitetsutredningen (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

International Classification of Diseases 

 

Enligt Thomas et. al (2016) finns ett växande intresse att för förstå och förbättra 
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transpersoners och andra könsminoriteters hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att denna grupp av transpersoner och 

könsminoriteter omfattar cirka 25 miljoner människor globalt. I International Classification of 

Diseases (ICD) kategoriseras transpersoner under ”psykisk ohälsa och sjukdomar”, vilket 

påverkar synen på dessa personer. Under kommande upplaga av ICD finns omdefinieringar 

föreslagna vilka kommer sätta transpersoner under en annan kategori: ”tillstånd relaterat till 

sexuell hälsa”. Hoppet med denna omklassificering är att den präglade sjukdomsbilden mot 

transpersoner ska mildras, samt att stigman mot dem ska sänkas. I nuläget finns dock inga 

förslag på att helt ta bort transpersoner ifrån ICD. De som föreslagit omdefinieringen förklarar 

dock att den kommer säkerställa transpersoners tillgång till könskorrigerande behandling och 

försäkringar som täcker sådan behandling (Thomas et. al, 2016).  

Transpersoners hälsa 

Transpersoner har hög sjukdomsprevalens inom psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa. Som 

samhällsgrupp är dessa personer ofta utsatta för stigmatisering, diskriminering och olika 

former av våld både inom och utanför vården. Dessa faktorer leder till ökad risk för ohälsa 

(WHO, 2002). Stigma definieras i Merriam-Websters dictionary (u.å) som: en grupps samlade 

orättvisa och negativa attityder riktat mot ett specifikt mål. Att diskriminera innebär ”att skilja 

på” och kommer här att omfatta alla orättvisa och särbehandlande handlingar riktade mot 

transpersoner (Merriam-Websters dictionary, u.å). WHO (2002) definierar våld som 

avsiktligta hot, makt eller fysisk kraft som används i syfte att åsamka bland annat fysisk eller 

psykisk skada eller död. Detta omfattar sådana handlingar riktat mot andra personer eller 

grupper, samt mot sig själv (WHO, 2002). I detta arbetes definition kommer 

självskadeaspekten inte att behandlas, därför kommer det endast presenteras ovan nämnda 

handlingar som är riktade mot andra. Med andra ord innebär det våldshandlingar utförda av 

vårdpersonal för att skada transpersoner. 

Förståelsen för transpersoners speciella behov och preferenser är låg i allmänhet, enligt en 

rapport av Thomas et. al (2016). Förståelsen för transpersoner behöver därför ökas i hela 

samhället, inte minst i vården, för att förbättra tillgång och kvalitet på vården för dessa 

personer och på så sätt öka allmänhetens livskvalitet (Sanchez, 2009).  

Sjuksköterskans roll 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763) är sjukvårdens mål att erbjuda god 

hälsa och vård på lika villkor. Hälsobegreppet definieras av WHO som: ”ett tillstånd av 
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fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller 

handikapp” (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009, s.238). I International Council of Nurses, 

ICN, beskrivs sjuksköterskans ansvar att tillgodose och främja allmänhetens sociala behov 

och hälsa. I samma stycke av ICN belyses dessutom att sjuksköterskan har ett särskilt ansvar 

då detta avser sårbara samhällsgrupper (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan 

har även ett ansvar att främja jämlikhet och mänskliga rättigheter, integritet och att visa 

respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; SFS 1982:763). Vården ska grundas på evidens. 

Med begreppet evidens avses vad som anses vara sant och grundar sig därmed på bästa, 

aktuella vetenskapliga belägg (Lindal, 2010). Vid genomförande av en evidensbaserad vård 

har sjuksköterskan ett ansvar att informera personer om vården och respektera deras 

självbestämmande och delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; SFS 1982:763). Till 

sist kommer här också nämnas sjuksköterskans etiska ansvar att agera på så sätt att 

allmänhetens företroende för sjuksköterskeprofessionen stärks (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). 

Person-centrerad vård 

Person-centrerad vård sätter personen i fokus och syftar till att se personen som mer än bara 

sin sjukdom. Inom person-centrerad vård är personen en aktiv partner genom hela processen. 

Enligt denna teori ses patientens styrkor och man tar till vara på dennes önskningar och 

värderingar. Det innebär också att visa respekt för dennes hela person (Ekman et. al, 2011). 

Ekman et. al (2011) skiljer på person-centrerad och patientcentrerad vård, där den senare ser 

personen som en objektiv mottagare av vård. De anser person-centrerad vård vara en bättre 

benämning som tar till vara på personens aktiva deltagande och den subjektiva aspekten. Trots 

den forskning som visar på att en person-centrerad vårdmentalitet finns, styrs vården oftast 

efter rutin (Ekman et. al, 2011).  

Kommunikation och tillit är viktiga faktorer i person-centrerad vård mellan person och 

vårdpersonal, där även familj och närstående involveras. McCormack & McCance (2006) 

lyfter personalens kompetens som en förutsättning för person-centrerad vård. I detta 

involveras kunskap och färdigheter som fysiska och tekniska aspekter av vården. Dessa 

beskrivs vara viktiga för att göra prioriteringar och fatta beslut i vården. Patientens delaktighet 

och självbestämmande belyses här. Personen ska få information relaterat till sin vård så att 

denne kan fatta beslut om den vård denne får. Personen är den med kunskapen om sina behov, 

känslor och tankar. Forskning har visat på bättre erfarenheter och tillfredställelse med vården. 

Det har även visat sig ha bättre hälsoeffekter (McCormack & McCance, 2006; Ekman et. al, 
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2011).  

Problemformulering 

Det finns en okunskap om transpersoner både inom och utanför olika vårdsammanhang. På 

grund av upplevelser och erfarenheter kopplade till stigma och diskriminering finns en risk för 

ohälsa i denna grupp. Samtidigt som de har unika behov av sjukvård, till exempel 

könskorrigering delar de många andra behov med den övriga befolkningen. Det är därför 

viktigt att förbättra vården för transpersoner. 

Syfte och frågeställningar 

Att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva transpersoners erfarenheter och upplevelser inom 

olika vårdsammanhang. 

Metod 
En litteraturöversikt utfördes. Enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär en 

litteraturöversikt att vetenskapliga studier beskrivs och analyseras i syfte att sammanställa 

kunskapsläget. Då syftet var att beskriva anses kvalitativ forskning som grund för materialet 

kunna ge rikare fakta och svara bättre på syftet. Detta då kvalitativ forskning är mer 

nyanserad och mer intresserad av djupare beskrivningar och erfarenheter (Henricson & 

Billhult, 2012).  

Urval 

Studier som var skrivna ur vårdpersonalens perspektiv exkluderades då dessa inte var 

relevanta för studiens syfte. Upplevelser och erfarenheter från både transmän och 

transkvinnor inkluderades i studien. Forskning som inkluderade könsuttryck utanför manligt 

och kvinnligt, så kallade icke binära, inkluderades i arbetet när sådana resultat fanns 

presenterade. Detta innebar alla som inte identifierade sig som cisperson. Artiklarna som 

ingick i studien skulle vara utförda år 2000 eller senare. Personerna i studierna skulle vara 

över 14 år för att inkluderas i arbetet.  

Personerna i studierna representerar en bred bas av bakgrundsvariabler. Alla deltagare var 

över 14-års ålder och sträckte sig långt över pensionsålder (>65). Deltagarna tillhörde olika 

etnicitet så som vita, svarta, latino och amerikanska indianer (i de amerikanska artiklarna), 

samt flera. I flera representerades både låg- och höginkomsttagare med olika grad av 

utbildning och grad av sysselsättning. Sexualiteter nämndes i flera och bland dessa 

representerades homo-, bi och heterosexuella, så väl som asexuella och queerpersoner. 
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Transmän och transkvinnor var alla representerade och icke-binära i en del. Icke-binär innebär 

en person som faller utanför manliga och kvinnliga föreställningar (Merriam-Websters 

dictionary, u.å).  

Artiklarna söktes i Summon, Google Scholar, PubMed och CINAHL. Potentiella artiklar 

valdes ut på grund av deras titlar. Detta genererade 15 artiklar. Dessa lästes i sin helhet, varav 

tio svarade på arbetets syfte. Artiklarna var främst av kvantitativ metod. Ytterligare tre artiklar 

lades därmed till i arbetet, vilka erhölls via Google Scholar. Tillgång till fullversionerna 

erhölls genom PubMed. 

”Transgender, experiences, healthcare” och ”Health, experiences OR perceptions, transgender 

OR non-conforming”. I Summon söktes artiklar på ”Transgender AND health care AND 

experiences”.  Utifrån dessa sökord har samtliga artiklar funnits.  

I efterhand har mer exakta sökord utformats för att bättre redovisa sökorden och de resultat 

dessa gav. För dessa gav Google Scholar och Pubmed bäst resultat. Dessa sökord presenteras i 

tabell 1 nedan.  

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Tabell 1: 

Databas 

 
  

Sökord Antal träffar 

(N=389) 

Antal 

kvalitetsgranskade 

(N=13) 

Antal använda 

artiklar (N=13) 

Pubmed (((health 

care[Title]) AND 

Transgender[Title]) 

AND experiences) 

16 5 5 

Pubmed Transgender health 

care experiences 

97 4 4 
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Tretton artiklar granskades enligt Högskolan Dalarnas granskningsmallar för 

kvalitetsbedömning. Dessa mallar har utformats av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). Separata mallar har använts för kvantitativa och kvalitativa 

artiklar (Bilaga 2 och 3). 

I alla studier gick ett syfte att läsas ut, men bara sex hade ett explicit uttryckt syfte. De frågor i 

granskningsmallarna som rörde syftet har därför i de fall inget syfte fanns explicit per 

automatik behandlats som ett nej. Vid frågor om studiedesign och urvalsmetod relaterade till 

syfte svarades utifrån deras relevans utifrån artikeln som helhet och inte specifikt riktat mot 

syftet. 

Fem artiklar uppmätte hög kvalitet enligt granskningsmallarna, medan sju var av medel 

kvalitet. Endast en artikel uppmätte låg kvalitet, på grund av att tydligt syfte saknades och 

dataanalys inte redovisats i artikeln. De resultat som presenterades i den artikeln upplevdes 

dock ge viktig data till detta arbete och inkluderades ändå. Hänsyn kommer dock att tas till 

studiens låga kvalitet när resultaten diskuteras i förhållande till de andra resultaten. 

Analys och tolkning av data 

Insamling av data har i de kvantitativa studierna skett genom enkäter. I de kvalitativa har man 

intervjuat.  De flesta innehåller information om deltagares etnicitet, sexualitet och ålder, 

medan man i flera även inkluderat utbildning, inkomst, försäkring och om deltagare 

jobbar/studerar eller ej. Detta ger en stor bredd på deltagarna. Kön är ett fokus i samtliga 

artiklar där några fokuserar på antingen transmän eller transkvinnor. Majoriteten av dem 

fokuserar på båda med endast någon enstaka studier även inkluderar icke-binära personer. 

Alla studier har använt sig av icke-randomiserade urvalsmetoder. Vanligt var att forskarna 

tillfrågat folk genom organisationer och stödgrupper. Många deltagare i studierna rekryterades 

genom internet, bland annat genom forum och sociala medier.  

Artiklarna lästes flera gånger för att identifiera teman. Sex teman identifierades i artiklarna. 

Dessa teman har namngetts: undervisa vårdpersonal, erkännande av könsidentitet, nekad vård, 

grindvaktning, specifika vårdbehov relaterat till medfött kön och diskriminering. Ordet 

Google Scholar Allaititel: 

transgender health 

care 

276 4 4 
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grindvaktning syftar till grindvaktare och definieras i synonymer.se (U.å) som ”en som har 

makt att släppa fram eller sålla bort”. I denna litteraturöversikt innebär det vårdpersonalens 

makt att bestämma om personerna får genomgå könskorrigerande behandling eller inte.  

 

Etiska överväganden 

Då litteraturöversikten omfattar en grupp som är ganska utsatt i samhället gäller det att 

behandla detta med respekt. Det är viktigt att behandla denna grupp med respekt i arbetet och 

att använda korrekt, objektiv terminologi. Detta för att inte använda sårande ord eller till 

exempel använda sig av felaktiga pronomen. Hänsyn har tagits till hur de använt sig av 

terminologin i de artiklar som inkluderades. Artiklarna ska ha behandlat deltagarna med 

anonymitet. Jag har ingen personlig koppling till deltagargruppen vilket jag tror gör det lättare 

att ställa sig objektivt i frågan (Priebe & Landström, 2012).  

Resultat 
Alla tretton artiklar var utförda i fyra olika länder: Sverige (n=2), Kanada (n=2), Argentina 

(n=1) och USA (n=8). Sju artiklar hade en kvantitativ design och sex hade en kvalitativ design 

(Bilaga 1).  

Undervisa personal 

Ett vanligt förekommande tema i samtliga kvalitativa studier, samt några av de kvantitativa 

var behovet av att undervisa vårdpersonal. Många av personerna som deltagit i dessa studier 

upplevde att vårdpersonalen var okunniga inom vård av transpersoner (Lindroth, 2016). Detta 

resulterade ofta i att dessa personer upplevde att de behövde undervisa vårdpersonalen om 

frågor rörande transpersoner och den vård de behövde (Bauer, Scheim, Deutsch & Massarella 

2013; Grant et. al, 2010; von Vogelsang, Milton, Ericsson & Strömberg, 2016; Poteat, 

German & Kerrigan, 2013). I några studier beskrivs att personer sökt upp information om sin 

vård på internet innan ett sjukvårdsbesök (Poteat et. al, 2013; Sperber, Landers & Lawrence, 

2008). Personer har exempelvis dragit ut information om hormonbehandling och visat upp för 

att undervisa om dosering och behandling. I en del av fallen upplevde de ett ointresse från 

vårdpersonalens sida relaterat till den undervisning de gav dem. Att behöva undervisa 

vårdpersonal var något som personerna många gånger upplevde som tröttsamt (Poteat et. al, 

2013). 
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Erkännande av könsidentitet 

En majoritet av personerna i studierna hade upplevt situationer då vårdpersonal refererat till 

dem med fel namn eller pronomen (Poteat et. al, 2013). Fel namn och pronomen var här 

kopplade till transpersonernas medfödda kön och var inte i enlighet med det de identifierar sig 

som, något som skapade negativa upplevelser hos personerna. I flera fall fortsatte felaktiga 

referenser till personerna av vårdpersonal trots att de uppmärksammat dem på det (Sperber et. 

al, 2008). Detta upplevdes av vissa personer som avsiktlig användning av fel namn och 

pronomen (Gridley et. al, 2016). En del av personerna i studierna beskriver även upplevelser 

av att ha fått sin könsidentitet ifrågasatt. En del yngre personer ifrågasattes på grund av ung 

ålder eller tillsagda att de går igenom en fas (Gridley et. al, 2016; von Vogelsang, 2016).  

Nekad vård 

Flera personer har i studierna dessutom blivit nekade vård eller skickats vidare. Anledningar 

till nekad vård varierar mellan några få motiverade av personliga, moraliska anledningar eller 

ovilja att vårda transpersoner (Bauer et. al, 2009). Någon blev nekad och sedan ombedd att 

söka veterinär med motiveringen att doktorer endast vårdar personer (Sperber et. al, 2008). 

Grindvaktning 

Grindvaktningen innebar i Lindroth (2016) och von Vogelsang et. al (2016) en sårbarhet 

personerna upplevde i väntan på att få genomgå könskorrigerande behandlingar, så som 

hormon- eller kirurgisk behandling. En del upplevde processen innan sådan behandling 

beviljas som långdragen. Att beslutet om sådan behandling ska beviljas i slutändan inte ligger 

hos sig själva utan hos vårdpersonalen var det som orsakade denna sårbarhet (Lindroth, 2016). 

De kände att det fanns en förväntan att uppföra sig enligt könsnormer för att bli tagen på 

allvar (Gridley et. al, 2016; Lindroth, 2016; von Vogelsang et. al, 2016). Annars kunde de bli 

nekade eller ifrågasatta. En del upplevde sig även utelämnade när sådan behandling beviljats 

och genomgåtts, när kontakten med vården då plötsligt upphör. Dessa personer beskriver att 

de blir lämnade ensamma att utforska den nya kroppen (Lindroth, 2016).  

Specifika vårdbehov relaterat till medfött kön 

I två av studierna framkom svårigheter relaterat till bland annat gynekologisk vård och 

prostataundersökningar (Bauer et. al, 2009; Sperber et. al, 2008). För de som berörde detta 

upplevdes en svårighet att till exempel som transman söka gynekologisk vård (Sperber et. al, 

2008). Det var svårt att få tillgång till sådan vård och även obekvämt att som i detta fall att 

som man söka vård som är för kvinnor (Bauer et. al, 2009).  
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Diskriminering 

Diskriminering beskrevs på olika sätt av personer från samtliga studier. Två av de kvantitativa 

studierna nämner specifikt våld under diskriminering och presenterar där att i dessa studier 

har 2 % av deltagarna någon gång upplevt våld inom sjukvården relaterat till sin transidentitet 

(Kattari & Hasche, 2016; Grant et. al, 2010). I de kvantitativa studierna varierade upplevelsen 

av diskriminering från 23,6 % av deltagarna som lägst, upp till 66,8 % som högst (Bauer et. 

al, 2013; Bradford, Reisner, Honnold & Xavier, 2013; Kattari & Hasche, 2016; Socías et. al, 

2014; Shires & Jaffee, 2015). Det högsta resultatet presenterades i studien från Argentina 

(Socías et. al, 2014). 

Det presenterades att personernas bakgrundsvariabler hade samband med upplevelsen av 

diskriminering. Diskriminering varierade mellan etniciteter, men generellt var vita personer 

minst troliga att ha upplevt diskriminering än övriga etniciteter. Åldersmässigt hade yngre 

ålder ett starkare samband med diskriminering än hade hög ålder. Några forskare diskuterar 

att detta delvis skulle kunna bero på olika definition av begreppet mellan åldrarna. Sexuella 

minoriteter, så som homo- och bisexuella var mer troliga att uppleva diskriminering. Detta var 

också sant för de som genomgått någon form av könskorrigering och/ eller lever fulltid som 

sitt identifierade kön jämfört med de som inte genomgått någon korrigering eller inte lever 

öppet som transperson (Kattari & Hasche, 2016; Bradford et. al, 2013; Shires & Jaffee, 2015; 

Bauer et. al, 2013 ).  

Positiva erfarenheter 

I studierna av von Vogelsang, et. al (2016) och Sperber et. al (2005) presenteras även ett 

flertal positiva erfarenheter. Personerna där beskriver att de har haft bra erfarenheter då de 

bemötts av vårdpersonal som alla andra patienter. Att vårdpersonal då inte gör en stor grej av 

deras transidentitet och ser deras identitet som normal upplevdes positivt av personerna. Flera 

personer har haft positiva erfarenheter av kommunikation och delaktighet inom 

vårdsammanhang (von Vogelsang, 2016). I de fall då vårdpersonal involverat dem i sin vård 

och ansträngt sig för att upprätta en god kommunikation med dem (von Vogelsang, 2016; 

Sperber et. al, 2005). Personer upplevde det negativt när vårdpersonal ifrågasatte deras 

transidentitet. I den studien som presenteras här nämns det motsatta specifikt som en positiv 

upplevelse. För att förtydliga innebär det att det upplevdes positivt när personernas identitet 

inte ifrågasattes. Lika gäller i sådana fall då personernas behov av information bemötts med 

respekt. I ett positivt exempel presenterade en person en erfarenhet av att ha blivit informerad 

om varför de psykologiska testerna utförs under utredningen (von Vogelsang et. al, 2016). 
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Den sista positiva upplevelsen som kommer nämnas är att det även upplevdes positivt när 

personal hade kunskaper om transpersoner. Rachlin, Green & Lombardi (2008) presenterar 

kortfattat några positiva resultat från sin forskning. I den studien ombads personerna 

betygsätta den vård de fått enligt dålig, bra eller väldigt bra. 70 % hade betygsatt sin vård som 

bra eller väldigt bra medan resterande 30 % betygsatte den som dålig. Personerna tillfrågades 

även hur de skulle betygsätta i vilken grad vårdpersonalen var uppmärksamma på deras 

behov. Alternativen som gavs på den frågan var: väldigt dålig, dålig, bra eller väldigt bra. 

Bland dem hade 73 % svarat att vårdpersonalens uppmärksamhet på deras behov var bra eller 

väldigt bra (Rachlin et. al, 2008). 

Diskussion 

Sammanfattning 

Resultatet tyder på att transpersoner har en hög upplevelse av diskriminering inom vården. 

Det uppmärksammades även att många hade erfarenheter av vårdpersonal som var okunnig, 

samt oförstående om vad trans innebär eller vilka behov de har. Detta ledde i många fall till 

att de fick spendera tid på att undervisa vårdpersonal, men långt ifrån all vårdpersonal var 

villiga att ta del av lärandet.  Fel användning av namn eller pronomen förekom i flera studier. 

Många upplevde dessutom att processen för att få genomgå könskorrigering var lång och 

utdragen. En sårbarhet beskrevs kring att vårdpersonalen fattade det slutgiltiga beslutet.  

Resultatdiskussion 

I flera av studierna fanns liknande upplevelser av bland annat behovet att undervisa 

vårdpersonalen och hur namn och pronomen på personerna användes (Bauer et. al, 2013; 

Grant et. al, 2010; von Vogelsang et. al, 2016; Poteat et. al, 2013). I den kvantitativa studien 

från Argentina rapporterades högre grad av diskriminering än i de andra, vilket skulle kunna 

tyda på en annorlunda syn på transpersoner i Argentina jämfört med de andra länderna (Socías 

et. al, 2014). Hur man i studierna definierat diskriminering och hur deltagarna tolkar 

begreppet kan dock påverka hur upplevelsen av diskriminering rapporteras i resultaten. I 

någon studie innehöll definitionen på diskriminering fysiskt våld (Shires & Jaffee, 2015). I en 

annan var det fysiska våldet inte inkluderat i den definitionen (Grant et. al, 2010). 

En studie av Grant et. al (2010) uppmätte låg kvalitet enligt kvalitetsgranskningen. Resultatet 

inkluderades ändå, då det innehöll mycket viktiga resultat som svarade på denna studies syfte. 

De resultat som presenterades där avvek inte från resultat i studierna av högre kvalitet. De 

upplevdes stämma bra överens med resultatet av de andra studierna i denna litteraturöversikt 
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och bedömdes därmed relevanta. Det resultat som presenteras här från deras studie är 

upplevelsen av våld och behovet att undervisa personal. Upplevelsen av våld presenterades av 

2% av personerna i Grant et. als (2010) studie, vilket stämde överens med de 2% som 

redovisas av Kattari & Hasche (2016). Grant et. al (2010) presenterar även behovet av att 

undervisa personal på grund av att personalen var okunnig om transpersoner och deras behov. 

Detta anses stämma överens med liknande upplevelser i studier av Bauer et. al (2013), von 

Vogelsang et. al (2016) och Poteat et. al (2013). De områden där störst brist identifierades i 

Grant et. als (2010) studie var inom presentationen av etiska principer, dataanalys och syfte. 

Tolkning av resultat utifrån person-centrerad vård 

Resultatdelen i detta arbete omfattar främst transpersoners negativa erfarenheter, vilket klart 

speglar de artiklar som används i arbetet. En stark majoritet utav artiklarna fokuserade 

uteslutande på negativa erfarenheter, så som diskriminering. I två artiklar presenteras positiva 

erfarenheter (Sperber et. al, 2005; von Vogelsang et. al, 2016). Det låga antalet av artiklar med 

positiva resultat förklarar det fokus som finns i denna litteraturöversikt kring negativa 

upplevelser och erfarenheter. De negativa erfarenheterna tyder dessutom på vård som inte 

präglas av person-centrering Ekman et. al, 2011; McCormack & McCance, 2006).  

Ekman et. al (2011) tar upp olika egenskaper som kännetecknar en person-centrerad vård. 

Bland dessa återfinns kommunikation och tillit. När patienterna möter motstånd från personal, 

som ifrågasätter och inte erkänner deras identitet skapas dåliga förutsättningar för god 

kommunikation mellan person och personal. Detta resulterar då i att en person-centrerad vård 

inte tillämpas. Att bli ifrågasatt och inte erkänd tolkas även som en förutsättning som väcker 

dålig tillit till personalen. I och med detta visar man från personalens sida en mycket dålig 

respekt för transpersoner. I de fall där namn och pronomen inte används korrekt med avsikt 

eller oavsiktligen, kränks personens önskemål och preferenser, något som också talar emot att 

person-centrerad vård tillämpas i möten med transpersoner. I den studie där positiva 

erfarenheter presenteras ser bilden annorlunda. Deltagarna i studierna talade om hur det 

slutgiltiga beslutet att få genomgå könskorrigerande behandling fattas av personal. Om 

vårdpersonalen är den som fattar det slutgiltiga beslutet om könskorrigerande behandling, 

visas då respekt för personens delaktighet och egna beslutsfattande? Om person-centrerad 

vård tillämpas borde personen själv få fatta slutgiltigt beslut om sin vård. I bakgrunden 

beskrivs att vårdpersonal ska ha kunskap och färdigheter för att fatta beslut, vilket 

personernas erfarenheter tyder på att vårdpersonal inte har om dem och deras behov. Denna 

aspekt av person-centrerad vård tillämpas därmed inte då vårdpersonal fattar slutgiltigt beslut 
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åt transpersoner utan att själva ha tillräcklig kunskap enligt dessa resultat. Det innebär en 

bristande person-centrering av vården oavsett vilket beslut som fattas kring könskorrigering, 

men särskilt när ett beslut om könskorrigering strider mot personens vilja att genomgå 

behandling. Att neka en person som vill genomgå könskorrigering, sådan behandling strider 

då det i det fallet mot personens preferens (Ekman et. al, 2011; McCormack & McCance, 

2006). Flera av dessa punkter strider mot bestämmelser i HSL och skulle därmed kunna 

klassas som lagbrott (SFS 1982:763). Att bryta mot de bestämmelserna leder dock troligtvis 

inte till något straff. Utöver att strida mot bestämmelserna i HSL kan personernas erfarenheter 

och upplevelser identifieras som en oföljsamhet av etiska koder i ICN (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Som nämnts tidigare har jämlikhet, integritet, respekt med flera 

andra faktorer stöd enligt både HSL och ICN. Enligt resultatet visas ingen respekter till dessa 

bestämmelser (SFS 1982:763; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). ICN gäller 

sjuksköterskor och i studierna utgörs vårdpersonalen av fler än bara sjuksköterskor. Att då 

vänta sig att alla ska följa ICN kan tyckas vara orealistiskt. Liknande bestämmelser bör finnas 

för andra yrkeskategorier inom vårdpersonalen, för att motivera god etik och gott beteende 

mot transpersoner.  

Tolkning av positiva erfarenheter och upplevelser ur person-centrerad vård 

I resultatdelen presenterades att okunskap från vårdpersonalens sida upplevdes negativt. I 

motsats till detta nämndes kort att några haft positiva upplevelser och erfarenheter av kunnig 

personal. Att kunskap då upplevdes positivt är då väldigt lätt att föreställa sig (von Vogelsang 

et. al, 2016; Sperber et. al, 2005). Enligt Ekman et. als (2011) och McCormack & McCance’s 

(2006) beskrivning av person-centrerad vård tyder här personernas positiva upplevelser och 

erfarenheter av bemötande från vårdpersonal på en hög grad av person-centrerad vård. 

Jämfört med den låga graden av person-centrerad vård i de andra studiernas resultat tycks det 

vara positivt att se några resultat som visar på högre grad av person-centrerad vård. Det 

positiva resultatet tyder på att transpersoner inte har renodlade negativa upplevelser. De 

studier som presenterade positiva erfarenheter var endast ett fåtal, vilket kan påverka deras 

relevans. Att då se presentation av positiva resultat i de andra studierna hade varit intressant, 

för att jämföra mellan de olika studierna. Resultatet i studien av Rachlin et. al (2008) var 

kortfattade och presenterades inte av andra studier, men är ändå mycket intressanta. Vid 

läsning av de andra studierna känns resultatet negativt präglat och upplevs som att personerna 

i de studierna är missnöjda med sin vård. Rachlin et. als (2008) studie verkar därmed ge en 
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generellt positivare och mer hoppfull bild av den vård transpersoner får än de övriga studierna 

upplevs göra. 

Metoddiskussion 

Ingen av studierna använde en randomiserad urvalsmetod utan rekryterade istället intresserade 

från bland annat stödgrupper, organisationer och internet. Enkäterna fanns oftast på internet, 

men flera använde pappersenkäter för att nå ut till de mer sårbara delarna av samhället. Detta 

ger bredare upplevelser då en mer varierad population kan presenteras enligt forskarna. 

Författaren av detta arbete instämmer i detta argument. Det kan diskuteras att en icke-

randomiserad urvalsmetod påverkar resultatets generaliserbarhet. Den breda population som 

presenteras trots en icke-randomiserad metod upplevs dock här som en stor styrka. En svaghet 

i de kvantitativa studierna är att ett exakt bortfall inte nämns i någon av dem. Det går att få 

fram detta själv från flera av dem, men ingen nämner detta i artiklarna. Detta innebär att 

bortafallet teoretiskt skulle kunna vara stort i flera. Många personer fanns dock i studierna, 

men är bortfallet stort kunde deltagarantalet vara ännu större och bredare. I en studie nämns 

att 94 % svarat på enkät, vilket är en bra, hög siffra (Bauer et. al, 2013). I någon gick att själv 

räkna fram ett bortfall på cirka 9 %. I dessa innebär att bortfallet då är lågt vilket stärker 

resultaten. Hur data analyserats redovisas bra av väldigt många artiklar.  Exempel på detta är i 

de kvalitativa där teman lästs ut efter genomförda intervjuer och insamling skedde tills 

saturation nåtts.  

Den breda populationen i artiklarna anses vara en styrka. På så sätt anses resultaten bli mer 

generaliserbara på grund av att så många olika människor representeras. Generaliserbarheten 

stärks av det stora antalet deltagare i de kvantitativa studierna. Antalet personer i de 

kvalitativa studierna är dock lägre. I någon studie var dock så många som 20 personer med 

(Lindroth, 2016). I en kvalitativ studie vill man få så rika och beskrivande resultat som 

möjligt. Kvalitativa data räknas ofta som subjektiva, vilka också påverkar generaliserbarheten. 

Att därmed få färre, mer beskrivande resultat är den kvalitativa studiens styrka och syftet i 

dessa är därmed inte att generalisera resultaten. Generaliserbarheten av de positiva 

upplevelserna och erfarenheterna som presenterades är starkt begränsade av det faktum att de 

presenterades i två av tretton artiklar (Sperber et. al, 2005; von Vogelsang et. al, 2016). 

De länder som representerades utgjorde endast ett fåtal, med en stark majoritet som från USA.  

Då synen på och hur man behandlar transpersoner kan skilja sig åt runtom i världen kan 

diskuteras om dessa resultat går att överföra på andra länder. Detta särskilt i länder då man har 
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en annan syn än i de som finns med här, där man kanske har en ännu mer negativt präglad syn 

på transpersoner. 

En svaghet i detta arbetes metod finns. Då sökorden som använts för att hitta alla artiklar gav 

för många resultat formulerades mer exakta sökord för att hitta de artiklar som använts i 

resultatet i arbetes slut. Detta innebar svårigheter att fullständigt presentera 

artikelsökningarna. Alla lästa artiklar blev svåra att få med och har därför exkluderats i 

tabellen under metod. Detta på grund av att de fanns under andra mer löst definierade sökord. 

Att få med dessa i nya sökord skulle innebära ett oöverkomligt hinder. Endast de som används 

i resultatet presenteras därför där. Hade bättre sökord använts från början hade denna 

felmarginal kunna undvikits. 

På grund av det fåtal studier med positiva erfarenheter presenterade påverkas det resultatets 

generaliserbarhet (Sperber et. al, 2005; von Vogelsang et. al, 2016). Med ett större fokus på 

positiva erfarenheter i fler studier hade rikare data kunnat presenteras. Som del i jämförandet 

av resultatet hade då kunnat ses hur de positiva erfarenheterna skiljde sig mellan länderna och 

eventuellt samband mellan positiva upplevelser i förhållande till personernas 

bakgrundsvariabler. Det är en svaghet i detta arbete att så få studier där positiva resultat 

presenterades använts. Vid vidare artikelsökningen hade det eventuellt gått att hitta fler sådana 

och därmed stärka resultatet.   

Etikdiskussion 

Av artiklarna hade sju presenterat någon etisk hänsyn till deltagarna. Vilken hänsyn som togs 

skiljde sig åt mellan dessa (Poteat et. al, 2013; Bauer et. al, 2009; Bauer et. al, 2013; Socías et. 

al, 2014; von Vogelsang et. al, 2016; Lindroth, 2016; Gridley et. al, 2016). Av dessa sju var 

alla utom en godkänd av etisk kommitté. Den som inte var godkänd av en kommitté hade 

rekryterat deltagare från internet och behövde därmed enligt lag inte godkännande av 

kommitté. I den artikeln tog man istället extra hänsyn enligt Helsingforsdeklarationen (von 

Vogelsang et. al, 2016). Två har samlat skriftligt samtyckte från deltagarna (Bauer et. al, 

2009; Gridley et. al, 2016; Socías et. al, 2014). En som istället använde sig av muntligt 

samtycke motiverade detta som ett sätt att öka deltagarnas konfidentialitet då skriftligt 

samtycke kräver uppgifter av deltagarna (Poteat et. al, 2013). Det var bara en av studierna 

som informerade deltagarna om möjligheten att lämna studien och dra tillbaka sin utsago 

under studiens gång (von Vogelsang et. al, 2016). Personligen anses den etiska hänsynen vara 

en viktig punkt för att visa respekt för deltagarnas integritet. Särskilt då deltagarna tillhör en 
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underrepresenterad grupp, där speciella etiska överväganden relaterat till gruppen anses 

tillämpliga. I detta arbetes metodredovisning beskrivs att hänsyn till korrekt namn och 

pronomen ska tas. Detta var något som anses kunna vara ett speciellt etiskt övervägande som 

hade varit tillämpbart i artiklarna, men inget som diskuterades av någon. Hänsyn till detta 

upplevs ha respekterats i artiklarna, men ingen speciell motivering till sådan användning ges 

av någon av dem.  

Klinisk betydelse 

Då resultatet visar på hög förekomst av diskriminering av transpersoner inom vården skulle 

resultaten kunna väcka en diskussion kring attityder inom så väl sjukvård som samhället i 

stort vad gäller transpersoner. Med en sådan diskussion kan steg tillämpas för att förbättra 

attityder mot transpersoner. I det långa loppet kan en sådan diskussion förbättra den vård 

transpersoner får och därigenom förbättra transpersoners hälsa. Detta då diskriminering är 

kopplat till sämre hälsa. Resultat om transpersoners svårigheter att söka vård relaterat till sitt 

medfödda kön skulle kunna öppna upp diskussioner om tillgängligheten till sådan vård för 

transpersoner och hur den kan förbättras. Resultatet belyser även att ett behov till vård 

relaterat till medfödd kön finns.  

Slutsats 

Transpersoner har en hög upplevelse av diskriminering inom vården med negativt bemötande 

från vårdpersonal. Vårdpersonalen är okunnig om transpersoner och deras behov och 

preferenser, vilket resulterade i att de själva behövde undervisa vårdpersonalen. Samtliga 

negativa upplevelser och erfarenheter som presenteras innebär en risk för att påverka 

transpersoners hälsa negativt. 

Förslag till vidare forskning 

Mer forskning om upplevd diskriminering hos transpersoner där mer specifika frågor relaterat 

till olika bakgrundvariabler ställs. De frågor forskarna ställde i flera kvantitativa studier var 

generellt formulerade och ställde därmed frågor som kan omfatta diskriminering utifrån en 

rad olika variabler, till exempel ras och sexualitet. Mer kvantitativ forskning som ställer 

frågor specifikt utifrån upplevd diskriminering som transperson behövs därför. Med detta 

menas att frågor ska ställas om de upplevt diskriminering på grund av sin transidentitet eller 

om de upplevt diskriminering utifrån andra variabler. Klara definitioner för deltagarna och/ 

eller en förståelse av deltagarnas egen syn på begreppet behöver beaktas i fortsatta studier, då 

detta annars påverkar hur deltagarna rapporterar sådana upplevelser.  
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Forskning om transpersoners erfarenheter och upplevelser inom vårdsammanhang är sparsam. 

Mer forskning om transpersoners erfarenheter och upplevelser inom vårdsammanhang behövs 

därför, för att stärka evidensen inom detta område. Mer forskning om vård av transpersoner, 

samt forskning om deras erfarenheter och upplevelser ur ett person-centrerat perspektiv 

behövs också. 
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can treat you with 

competence, as simple as 
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their experiences of 

meeting health care 

professionals 
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Perspectives on Barriers to 

Gender-affirming Health 

Care for Transgender Youth 
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Lawrence, 
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Results of a Needs 

Assessment in Boston 
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Socías et. al, 
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Argentina Factors associated with 

health care avoidance 
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GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 
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Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
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21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 
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1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
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20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   
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studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
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Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008).  
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