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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Uppskattningsvis klassar sig 0.03-0.05% av världens befolkning som 
transpersoner. Att vara transperson innebär att ifrågasätta det könet man tilldelats vid födseln. 
Som sjuksköterska är det viktigt att aldrig applicera personliga värderingar och alltid förhålla 
sig professionell i mötet med olika individer i yrket samt att alltid kunna erbjuda patienter en 
personcentrerad vård.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters egenskattade kunskap om begreppet 
transpersoner inför mötet med dessa personer inom den personcentrerade hälso- och 
sjukvården. 
Metod: En enkätundersökning genomfördes på sjuksköterskestudenter i termin 5 vid 
Blekinge tekniska högskola. Enkäten var kvantitativ och innehöll frågor om 
sjuksköterskestudenternas egenskattade kunskap. I studien tillfrågades 85 personer att 
deltaga, 57 personer valde att deltaga. 
Resultat: Av studiens deltagande var det 89% som ansåg att de hade tidigare kunskaper om 
vad begreppet transperson innebär. Majoriteten av de deltagande svarade även att de inte 
ansåg sig besitta tillräckligt med kunskap för att kunna erbjuda transpersoner en 
personcentrerad vård. 
Slutsats: Resultatet av studien visar att majoriteten av sjuksköterskestudenter upplever att de 
inte har tillräckligt med kunskap för att kunna erbjuda en god personcentrerad vård gentemot 
transpersoner. Studiens resultat visar även att majoriteten uppfattar att det är svårt att inte 
kränka dessa individer inom hälso- och sjukvård trots att studenterna påtalar att de besitter en 
tidigare kunskap om vad begreppet transperson innebär. 
 
Nyckelord: Enkätstudie, kunskap, mötet, personcentrerad vård, sjuksköterskan, transpersoner, 
Travelbee 
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Inledning 
Uppskattningsvis räknar sig 0.03-0.05 % av den totala populationen i världen som 

transpersoner och många av dem upplever fördomar, våld, diskriminering och annan form av 

stigmatisering i vardagen. En stigmatisering som kan påverka transpersoners hälsa negativt 

på många sätt (White Hughto, Reisner & Pachankis, 2015). Carabez, Eliason och Martinson 

(2016) beskriver att sjuksköterskors kunskap om transpersoner brister och att möta dessa 

personer domineras av obekvämhet. Vidare visar Carabez, Eliason och Martinson att 

sjuksköterskor som hade mer kunskap om just vad det innebär att vara transpersoner, ofta 

uppfattade att deras kollegor uttryckte förvirring och obehag vid mötet av transpersoner. 

Känslan av att vara obekväm kunde även uppfattas i samband med att transpersoner kunde 

exotifieras och att det skvallrades mycket om dessa patienter, ibland var det av nyfikenhet 

och ibland var det med fientlig ton. Förvirringen och frustrationen handlade ibland om vilket 

badrum dessa patienter skulle använda och vilket pronomen de ville benämnas som. En del 

av den obekväma känslan härstammade från bristande kunskap eller förvirringen som kunde 

uppstå kring vad transbegreppet innebär (a.a). När det kommer till sjuksköterskestudenter så 

visar Tilman, Creel och Pryor (2016) att sjuksköterskestudenters kunskap om transpersoner 

utlöser ångest och förvirring kring de utsuddade könsrollerna i mötet med de här personerna. 

Tilman, Creel och Pryor beskriver vidare att studenterna beskrev att de var oförstående och 

saknade kunskap i ämnet. De ansåg att de ville veta vad patienterna hade för kön och när de 

då stötte på personer som uttryckte sig vara icke binära, det vill säga varken anser sig vara 

varken man eller kvinna, ledde till att situationen blev obekväm. Sjukskötestudenterna i 

studien uttryckte vidare att de inte ansåg sig få den kunskap de behövde om transpersoner i 

utbildningen (a.a). Transpersoner behöver, liksom alla andra människor, sjuksköterskor som 

aktivt förespråkar förbättringar inom hälso- och sjukvård, såsom en värdig personcentrerad 

vård. Sjuksköterskorna har även ett ansvar att förbättra möten och förbättra vårdsystemet för 

att kunna möta de faktorer som krävs för att ge en personcentrerad vård. Det är alltid viktigt 

att förespråka en lika vård för alla och en vård som är individbaserad, det vill säga 

personcentrerad (Zuzelo, 2014). Eftersom tidigare forskning visar på att transpersoner känner 

sig diskriminerade och upplever fördomar i mötet med vården är det viktigt med utveckling, 

att utbilda personal samt utöka deras kunskaper gällande transpersoner. Detta är viktig för 

utvecklingen av sjukvården samt allas rätt till att självbestämmande (White Hughto et al., 

2015). Tidigare studier påvisar även att sjuksköterskestudenter anser det svårt att möta 
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transpersoner inom det kommande yrket (Carabez et al., 2016). Därför är det av vikt att 

undersöka hur kunskapen ser ut hos sjuksköterskestudenter. Denna studie görs för att 

undersöka om kunskaper om begreppet transpersoner brister hos sjuksköterskestudenter. 

Brister kunskapen hos sjuksköterskor, som tidigare studier påtalat, är det med hög 

sannolikhet att sjuksköterskestudenter besitter ännu mindre kunskap. 

Bakgrund  

Begreppet transperson 
Transperson är ett samlingsnamn på de personer som ifrågasätter den könstillhörighet som de 

tilldelades vid födseln. Transpersoner är en term som används för att beskriva individer eller 

personer som identifierar sig med det motsatta könet till det de fötts som, det vill säga en 

person född som kvinna som identifierar sig som en man eller tvärtom, eller inte identifierar 

sig som något kön alls. Det är uppskattningsvis 0.03-0.05 % av populationen som är 

transpersoner. Alla transpersoner väljer inte att göra könskorrigering. Att vara transperson 

kan innebära att de vanligtvis identifierar sig som man, kvinna, transman och transkvinna. 

Det kan även innebära att individen känner sig som, eller identifierar sig utanför de 

traditionella binära könen, man och kvinna, såsom icke binär (White Hughto et al., 2015). 
White Hugoto et al skriver vidare att transpersoner upplever fördomar, våld, diskriminering 

och annan form av stigmatisering i vardagen. Stigmatisering kan påverka transpersoners hälsa 

negativt på många sätt. Stress kan utvecklas hos de personer som utsätts och personerna 

upplever mental och psykisk ohälsa. Stress i sig självt är inte farligt men det kan leda till att 

kroppen får omedelbara effekter såsom ökad kortisolproduktion, blodtryckshöjning och ökad 

kardiometabolisk risk som är farligt när det blir långvarigt (a.a). Transpersoner som deltagit i 

tidigare studier har uttryckt att de lider av ångestattacker, depressioner och till och med 

överväger att avsluta sina liv (McCann, 2014). 

Transpersoners möte med sjukvården 
I en rapport från Folkhälsomyndigheten (2015) skickades en enkät ut till 374 personer som 

identifierade sig som transpersoner för att få en bild av hur de uppfattar svensk sjukvård. 

Enkäten visade att den sociala miljön inom sjukvården spelar en stor roll i vårdandet av 

transpersoner, enligt de tillfrågade. Personerna i studien ansåg att de både direkt och indirekt 

var mer utsatta för våld och diskriminering än de personer som inte identifierade sig som 
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transpersoner. Vidare upplevde personerna i rapporten att de hade en avgränsad tillgång till 

sjukvård, som enligt transpersonerna, var kompetent och anpassad för personer som 

identifierar sig som transpersoner. Transpersonerna beskrev att de levde under ökad stress 

och påfrestning på grund av fördomar, diskriminering och stigmatisering. Något som 

upplevdes ha negativa effekter, både på deras psykiska och fysiska hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2015; White Hughto et al., 2015). I Folkhälsomyndighetens (2015) 

rapport framkom även att 28 % av de tillfrågade ansåg att de blivit dåligt bemötta inom 

sjukvården på grund av sin transerfarenhet och hela 5 % svarade att de någon gång blivit 

nekade vård. Det beskrevs att 40 % av studiens tillfrågade hade skjutit upp sitt 

sjukvårdsbesök på grund av oro över dåligt bemötande och bristande kunskaper hos 

vårdpersonal. Studien visade även att cirka en tredjedel av studiens deltagare upplevde att 

sjukvårdspersonalen ville hjälpa dem men saknade enligt studiens deltagare behövlig kunskap 

gällande vård av transpersoner och transpersonerna ansåg att personalen behövde mer 

utbildning rörande transpersoner för att kunna erbjuda rätt hjälp. Det visade sig även att 

många transpersoner har avstått från att söka sjukvård då de varit oroliga över att bli dåligt 

bemötta eller på grund av tidigare dåliga upplevelser och erfarenheter av sjukvården 

(Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt  
En sjuksköterska ska kunna möta alla individer och erbjuda lika vård samt se allas rätt till en 

individuellt planerad vård. Sjuksköterskan ska vara professionell i sin yrkesroll och aldrig 

applicera personliga värderingar (Sveriges riksdag, 2017). Det är av vikt att hela individen 

ses och att identifiera varje individs individuella behov för att kunna erbjuda en 

personcentrerad vård (Slater, 2016). Sjuksköterskans etiska koder är en svensk översättning 

av Svensk sjuksköterskeförening[SSF] (2007). De etiska koderna vägleder och samlar 

sjuksköterskor från hela världen till ett gemensamt förhållningssätt. Frågorna rör hur en 

individs integritet ska bevaras, hur respekt ska visas och vilka förutsättningar patienterna har i 

delaktighet, omvårdnad och vård. Sjuksköterskan har en möjlighet och ett ansvar att påverka 

utvecklingen och förmedla sin kunskap i samhället rörande hur människors olika 

förutsättningar påverkar hälsan. Sjuksköterskan ska i sin profession lägga stor vikt vid att 

utveckla ett personligt förhållningssätt till etiken inom professionen. Sjuksköterskan ska 

arbeta utifrån de fyra ansvarsområdena som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande. I vårdandet av människan ligger respekt för individens mänskliga 
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rättigheter, där kulturella rättigheter, värdighet, respektfull vård och rätten till liv och egna val 

väger tungt. Sjuksköterskan ska vårda med respekt för varje individ oberoende av kön eller 

sexuell läggning, alla individer ska ha rätt till lika vård (SSF, 2007).  

Sjuksköterskestudenters kunskap om transbegreppet 
Sjuksköterskestudenter behöver besitta kunskaper om begreppet transpersoner för att kunna 

möta dessa individer inom hälso- och sjukvården. Studenterna behöver kunskapen för att 

kunna förstå och utföra en personcentrerad vård då transpersoner har upplevt lidande i möten 

med hälso- och sjukvård på grund av okunskap (Folkhälsomyndigheten, 2015). I en studie 
Tilman, Creel och Pryor (2016) beskrivs det att sjuksköterskestudenter inte ansåg att de hade 

tillräckligt med kunskap för att möta transpersoner i det kommande yrket och att det utlöste 

känslor som oro för att omedvetet kränka eller felbehandla dessa individer (a.a) I 

sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan finns det underlag på att sjuksköterskestudenterna 

ska ges kunskaper och färdigheter inom de huvudsakliga kärnkompetenserna som är 

personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, säker vård, 

författningskunskap och informatik. Utbildningsplanen belyser vikten av allas rätt till en 

personcentrerad vård och en lika vård för alla oavsett vem patienten är. Den går inte specifikt 

in på alla olika människor i vårt samhälle och belyser inte sexualitet i dess olika former 

(BTH- Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, u.å.).  

Personcentrerad vård 
Alla har rätt till en vård som är personcentrerad, dvs där patienter bemöts med värdighet och 

respekt oavsett vem de är. Det är viktigt att vårdpersonal i sin utbildning får kunskap om hur 

de ska bemöta olika människor på ett sätt där de inte blir kränkta eller upplever lidande 

(McCormack & McCance, 2013). Den personcentrerade vården handlar om att vårdpersonal 

ska sträva efter att synliggöra hela individen. Det innebär även att vårdpersonalen ska bemöta 

de sociala, andliga, existentiella och psykiska behoven likadant som de fysiska behoven. 

Vårdpersonal ska bekräfta och respektera individens egna upplevelser och tolkning av sin 

sjukdom eller ohälsotillstånd för att sedan arbeta med att främja hälsan utifrån personens 

synvinkel. Personcentrerad vård handlar om att alla individer är olika och ska därför 

behandlas utifrån det perspektivet. En jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla har lika 

villkor inom vården oberoende av att det finns skillnader mellan olika grupper i samhället 

(Slater, 2016).  
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I en rapport av diskrimineringsombudsmannen (Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2016) 

beskrivs det att det finns stora skillnader i bemötandet av patienter beroende på bland annat 

kön, könsuttryck, könsidentitet och sexuell läggning. Dessa faktorer leder till att patienter, 

trots rätten till en lika vård, inte får det. Vårdpersonal har ett ansvar i sin yrkesroll att 

behandla alla individer med respekt. Att särbehandla, särskilja eller urskilja innebär att 

diskriminera. Arman (2015) beskriver det mänskliga värdet där en persons värdighet 

innefattar en individs rätt att bli bekräftad, bemött och behandlad på ett okränkbart sätt och 

som en unik individ. Meningen är att alla människor är lika värda, integriteten innebär rätten 

att som människa få vara hel och inte utsättas för kränkning. Vid situationer gällande 

värdighet och integritet finns det stor risk att det inom vården sker övertramp och kränkningar 

som orsakar patienten onödigt lidande. Integritet handlar om att respektera människans 

unicitet, privatliv och sfär (Arman, 2015). Sveriges riksdag beskriver att i hälso- och 

sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30), 1 §) finns det en del krav 

som ska uppfyllas för att vården ska räknas som en god och personcentrerad vård. Bland 

annat att vården ska tillgodose varje individs egna behov och bygga på respekt för patientens 

självbestämmande. Vården skal alltid vara patientnära och vara lika för alla (HSL SFS 

2017:30, 1 §). 

Teoretisk referensram 
En teoretisk aspekt skriven av Joyce Travlebee (1971) valdes för att belysa vikten av att 

människor är olika men har ett lika värde och att sjuksköterskan måste ha en förståelse för 

alla individer för att kunna erbjuda dem en personcentrerad vård. Travelbee (1971) beskriver 

att alla människor någon gång under livets gång kommer i kontakt med lidande, smärta och 

sjukdom. Hon beskriver att människor är olika och således upplever sina erfarenheter olika. 

Sjuksköterskan ska ha förståelse för varje individ och bry sig om dennes lidande. 
Omvårdnadsteorin inriktar sig på det mellanmänskliga betraktelsesättet. Det är det viktigt att 

sjuksköterskan först måste ha en förståelse av vad som händer i mötet mellan sjuksköterskan 

och patienten. De viktigaste begreppen i omvårdnadsteorin är människan, meningen med 

livet, kommunikationen, lidandet och mänskliga relationer. Den mänskliga personen är en 

speciell och unik individ som inte är utbytbar och som bara lever en gång på denna jord. 

Sjukdomserfarenhet och lidande kan erfaras olika från person till person. Det mänskliga 

lidandet är ett mänskligt fenomen. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå och bry sig om 
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patientens lidande. I relationer mellan individer är målet uppnått när sjuksköterskan gått 

igenom de fem interaktionsfaserna med patienten. Dessa faserna är det första mötet, 

framväxten av identitet, empati och sympati och slutligen ömsesidig förståelse och kontakt. 
 Travelbee, (1971) beskriver vidare att för att kunna applicera en personcentrerad vård är 

viktigt att besitta de kunskaper och kvaliteter som krävs för att kunna erbjuda alla patienter en 

individuell vård. Sjuksköterskan ska vara empatisk, accepterande och förstående för att bidra 

till att patienter upplever en trygghet i mötet. Sjuksköterskan ska vara öppensinnad och gå in i 

mötet utan fördomar och kunna kommunicera på alla individers nivå för att uppnå en så god 

vård som möjligt. Kommunikationen är ett av de viktigaste redskapen mellan sjuksköterskan 

och patienten. I kommunikationen delar patienten och sjuksköterskan tankar och känslor. För 

att målet med omvårdnaden ska uppnås ska kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten fungera, så att sjuksköterskan lättare ska få en förståelse över patientens 

upplevelser, lidande och erfarenheter rörande sjukdomsbilden. Det är genom kommunikation 

som sjuksköterskan och patienten kan göra sig förstådda samt förstå varandra. Om 

sjuksköterskan kan identifiera och tillgodose sin patients behov så har kommunikationen 

uppnått sitt syfte (Travelbee, 1971). När två personer har sitt första möte finns det 

förutfattade meningar om den individ man möter. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är 

professionell och inte bildar sig en felaktig uppfattning före mötet med patienten.  

Sjuksköterskan ska se patienten som en unik individ. För att sjuksköterskan lättare ska kunna 

förstå patienten som en egen person är det betydelsefullt att förstå patientens situation samt 

hur patienten upplever sin situation (Birkler, 2007). De tidigare studier som tagits del av 

påvisar att okunskap om transpersoner leder till förvirring hos sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. Det är det viktigt att belysa detta samt möjliga brister i utbildningen 

De studier som det tagits del av till denna enkätstudie belyser okunskap och fördomar (White 

Hughto, Reisner och Pachankis, 2015). För att kunna erbjuda en personcentrerad vård och 

bemöta patienter med respekt och värdighet är det viktigt att veta vad begreppet innebär. Det 

kan orsaka onödigt lidande när vårdpersonal inte har kompetensen som krävs (Tilman et al., 

2016) 
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Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters egenskattade kunskap om begreppet 

transpersoner för att kunna applicera personcentrerad vård i mötet med dessa personer inom 

hälso- och sjukvården. 

Metod 

Design 
Designen i studien var kvantitativ, där data samlades in med hjälp av enkäter. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) innebär en kvantitativ design att en strukturerad frågeställning utformats 

i förväg och informationen som samlas in ska vara reliabel, valid och generaliserbar. Vidare 

ska forskaren ska vara objektiv samt hålla en distans till urvalsgruppen (Olsson & Sörensen, 

2011). Vid en enkätundersökning är frågorna formulerade efter vad studiens syfte är och det 

blir därmed enklare att få de svar man söker (Ejlertson, 2014).  Studien är subjektiv, då 

deltagarnas egna åsikter framkommer och det svarar till syftet när uppfattningar undersöks 

(Ejlertsson, 2014). Efter att syftet hade formulerats, utformades lättföreståliga frågor med 

svarsalternativ för att få en så strukturell, lättolkad enkät. Enkäten handlade om 

sjuksköterskestudenters egenskattade kunskap runt begreppet transpersoner inför mötet med 

dessa personer inom den personcentrerade hälso- och sjukvården. Enkäten utformades för att 

besvara syftet och gjordes så simpel som möjligt för att uppnå ett högt deltagande (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

Urval 
Sjuksköterskestudenter i termin 5 vid Blekinge tekniska Högskola tillfrågades om ett 

deltagande i denna enkätstudie. Enligt Kristensen (2014) ska populationen och 

inklusionskriterer i ett urval presenteras, där populationen i denna studien bestod av 

sjuksköterskestudenter. Därefter gjordes ett strategiskt urval utifrån inklusionskriterierna. 

Inklusionkriterierna var att de deltagande skulle gå i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet på 

Blekinge tekniska högskola. Sjuksköterskestudenterna tillfrågades elektroniskt via Blekinge 

tekniska Högskolas studieportal, där det skickades ut ett informationsbrev och en länk till 

enkäten som lades upp i klassens Facebookgrupp. Gruppen har 90 medlemmar, 5 av dessa 

medlemmar går inte längre termin 5 på Blekinge tekniska Högskola och dessa blev då 
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ombedda att inte svara på enkäten. Av dessa studenter var det 3 som svarade på enkäten trots 

att de inte gick i termin 5, det togs bort i resultatet eftersom att enkäten innehöll en fråga som 

handlade om den deltagandes termin. Av resterande 85 personer som tillfrågades att delta i 

studien så svarade totalt 57 personer som uppfyllde inklutionskriterierna på enkäten.  

Datainsamling 
Enkäten (bilaga 2) bestod av egenformulerade frågor med förbestämda, fasta svarsalternativ. 

Frågorna innehöll svarsalternativ ja eller nej och ja, nej eller till viss del. Studenterna gavs 

möjlighet att svara på 8 strukturerade frågor (se bilaga 2). Författarna har använt sig av 

deskriptiva bakgrundsfrågor i enkäten. Första delen av enkätfrågorna utgjordes av vilken 

termin/ kön/ ålder som passade in på de deltagande, för att få en övergripande bild av hur 

samplet såg ut (Polit & Beck, 2008). Den andra delen handlade om sjuksköterskestudenters 

egenskattade kunskap.  Variablerna i enkäten var i nominalskala och ordinalskala. Ejlertsson, 

(2014) beskriver att norminalskala innebär att man mäter i grupper utan att grupperna kan 

rangordnas med varandra. Ordinalskala innebär att man gör en rangordning av 

svarsalternativen (Ejlertsson, 2014). Enkäten utformades i Office forms. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver enkäten som en insamlingsmetod. Det är viktigt att formulera frågorna så att 

deltagarna inte anser det ansträngande att delta, då det förmodligen inte kommer delta om det 

inte är lättförståeligt och frågorna är för många (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Målet med den insamlade informationen var att studien skulle vara reliabel, vilket innebär att 

instrumentet mäter vad det ska mäta (Kristensson, 2014). Vilket innebär att frågorna svarade 

till vårt syfte. Studien skulle även vara valid, det vill säga att alla fick tillgång till samma 

frågor och svarade på frågorna under samma förutsättningar (Olsson & Sörensen, 2011). 

Studenterna som tillfrågades, svarade på frågorna anonymt. Gruppen var känd sedan tidigare 

i sin helhet men inte vilka i gruppen som valde att deltaga. Under en kvantitativ studie ska 

forskaren vara objektiv och stå utanför. Det innebär att forskaren ska ha ett opartiskt 

förhållningssätt. De deltagande fick ett informationsbrev (se bilaga) samt enkäten utskickad 

via Facebook. Informationsbrevet var tydlig med att informera om att studien var frivillig. 

Deltagarna ska ha informerat samtyckte (Ejlertsson, 2014). Resultatet bearbetas deskriptivt 

och beskrivs i cirkeldiagram. Författarna valde att inte göra en pilotstudie, som 

rekommenderas vid enkätstudie (Ibid.) då de ansåg att det inte var möjligt att utföra och 

samtidigt hålla sig till tidsramen för examensarbetet. En pilotstudie är en provstudie som görs 
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i en mindre skala än den riktiga studien, den görs för att kontrollera att studiens koncept är 

fungerande samt att värdena som samlas in kan användas som kontrollvärden i den 

fullständiga studien (Powers & Knapp, 2011) 

Dataanalys  

Till denna studie gjordes en deskriptiv analys av enkätsvaren för att sammanfatta och 

organisera resultaten. Resultatet redovisas i cirkeldiagram för att resultatet ska vara 

överskådligt. Powers och Knapp (2011) beskriver att datainsamlingen ska bearbetas 

deskriptivt, vilket innebär att det kommer att beskrivas i resultatet och innefatta minimal 

tolkning. Tolkningsnivån ska vara låg en deskrivptiv forskning. Enkätsvaren sammanställdes 

och bearbetades i Microsoft Excel dataprogram där procent och antal redovisades i 

cirkeldiagram. Data lades sedan in i ett statistikprogram där jämförelse mellan grupperna 

gjordes (Olsson & Sörensen, 2011). 

Vid analys för att se om grupperna skilde sig åt så användes Binomial Test på 

norminalskalevariablerna och Chi2 test på ordinalskalevariablerna (Eliasson, 2010). Binomial 

Test och Chi2 test generar ett p-värde, ett lägre p-värde innebär att grupperna har en starkare 

skillnad mellan varandra (Olsson & Sörensen, 2011). Exempel är p = 0,05 som innebär att det 

är 5 % risk att sambandet eller effekten som framkommit har orsakats av slumpen. Statistisk 

signifikans används för att kunna dra skillnader mellan grupper (Eliasson, 2010).  

 

Etiskt övervägande  
Det formulerades ett informationsbrev till studien som tydligt informerade de tillfrågade om 

studiens syfte. De tillfrågade blev informerade om deras rätt att själva bestämma om de vill 

delta i studien och att de när som helst under studiens gång får välja att avsluta sin 

medverkan. Det framgick inte vilka personerna som svarar på enkäten är, därför kunde det 

utlovas konfidentialitet (Olsson & Sörensen, 2013). Det är endast författarna till denna studie 

som har tillgång till deltagarnas enkäter, dock utan tillgång till personlig information. 

Enkäterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. De förvaras i en 

dator med lösenord som endast skaparna av enkäten har tillgång till. Insamlade enkäter 

kommer endast användas till denna studiens syfte och därefter raderas. All forskning som 

utförs måste utgå från de etiska principerna för att godtas (SFS 2008:192). Informationen som 

tagits fram utifrån ett etiskt perspektiv redovisas på ett sätt där deltagarnas integritet skyddas 

samt att de redogörs för de upplevelser på ett sådant sätt som inte kränker deltagaren (Olsson 



 
 

13 

& Sörensen, 2013). En ansökan om rådgivande yttrande har skickats in till etikkommittén 

sydost (se bilaga 3). Synpunkterna (bilaga 4) som kom tillbaka, har det tagits hänsyn till och 

därefter gjorts ändringar. Etikkommittén sydost påtalade att ansökan saknade beskrivning av 

hur materialet förvarades och skyddades. De påtalade även att studien, som utlovade 

anonymitet endast kunde utlova konfidentialitet. Författarna har tagit hänsyn till 

etikkommittén sydosts vägledning och därefter varit hänsynstagande i utformningen av 

studien. 

Resultat 
Resultatet baseras på svaren från 57 sjuksköterskestudenter. Av dessa 57 

sjuksköterskestudenter var 53 kvinnor och 4 män, ingen uppgav sig tillhöra något annat kön. 

Majoriteten av de deltagande var mellan 20-30 år. Sjuksköterskestudenterna ansåg överlag att 

de hade tidigare kunskap om begreppet transperson. Hela 51 personer av 57 svarade att de 

ansåg sig ha tidigare kunskap om begreppet. Detta innebär att 89% av de tillfrågade hade 

tidigare kunskaper om ämnet medan 11% inte ansåg sig ha kunskap om begreppet 

transperson, detta var en skillnad som var statistiskt signifikant (P=0.000) (se cirkeldiagram 

1). 

 

Cirkeldiagram 1 Har du tidigare kunskaper om begreppet transpersoner?  
 

 

Ja, 89% 

Nej, 11% 
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Det framkom i resultatet att 28 % av sjuksköterskestudenterna (n=16), skattade att de besitter 

tillräckligt med kunskap om transpersoner för att kunna erbjuda en personcentrerad vård. 

Resultatet visar att 72% av de tillfrågade (n=41), ansåg inte att de har tillräckligt med 

kunskap om begreppet transperson för att kunna erbjuda en personcentrerad vård Denna 

skillnad mellan grupperna var statistiskt signifikant (P=0.007) (se cirkeldiagram 2).  

 

 

Cirkeldiagram 2 Anser du dig ha tillräckligt med kunskap om transpersoner för att kunna erbjuda en 

personcentrerad vård? 

Ja, 28% Nej, 72% 
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På frågan om sjuksköterskestudenterna ansåg att de fått tillräckligt med kunskap om 

begreppet transperson i sjuksköterskeutbildningen så svarade en person att hen ansåg att 

denne fått tillräckligt med kunskap om begreppet i sjuksköterskeutbildningen. Det motsvarar 

2 % av det totala samplet. Hela 98 % av de deltagande sjuksköterskestudenterna i studien 

ansåg inte att de fått tillräckligt med kunskap om begreppet transperson Skillnaden mellan 

grupperna var statistiskt signifikanta (P=0.000) (se cirkeldiagram 3).  

 

 

 

Cirkeldiagram 3 Anser du att du fått tillräckligt med kunskap om begreppet transperson i din 

sjuksköterskeutbildning? 

Nej, 98% 

Ja, 2% 
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Resultatet visar att på frågan om sjuksköterskestudenterna tror att det kommer att bli svårt att 

möta transpersoner inom det framtida yrket, så svarade 28% (n=16) att de inte tror att det 

kommer att bli svårt. Hela 60% ansåg att det till viss del kan bli svårt (n=62) medan sju 

personer svarade att är svårt att möta transpersoner. Skillnaden mellan grupperna var 

statistiskt signifikanta (P=0.000) (se cirkeldiagram 4). 

 

 

 

Cirkeldiagram 4 Tror du att det är svårt att möta transpersoner inom ditt kommande yrke? 

Nej 28% 
Ja, 12% 

Till viss del 60% 
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På frågan om deltagarna i studien ansåg att det är lätt att omedvetet kränka en transperson 

inom vårt kommande yrke, påvisar cirkeldiagram 5 att 8% inte ansåg att det inte är lätt att 

omedvetet kränka inom det kommande yrket, 43% tror att det till viss del kommer att vara 

lätt att kränka transpersoner och 49% svarade att de tror det är lätt att omedvetet kränka 

transpersoner inom det kommande yrket. Endast 5 personer inte anser att det är lätt. 

Resterande 52 personer ansåg antingen att det var lätt eller att det till viss del var lätt 

Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikanta (P=0.000) (se cirkeldiagram 5). 

 

Cirkeldiagram 5 Tror du att det är lätt att omedvetet kränka en transperson inom ditt kommande yrke? 

Till viss del, 43% 

Nej, 8% 

Ja, 49% 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att den övervägande delen av de deltagande anser att de inte besitter 

tillräckligt med egenskattade kunskaper om ämnet för att kunna möta transpersoner inom det 

kommande yrket och erbjuda en personcentrerad vård. Av de deltagande var det 0.57% som 

anser att utbildningen ger tillräcklig kunskap om begreppet.  

 

Travelbee (1971) belyser vikten av det individuella mötet (a.a). Bristande kunskaper i 

samband med mötet leder till att det blir svårt att kunna ge en personcentrerad vård där 

patienter möts med respekt och värdighet (McCormack & McCance, 2006). (HSL, SFS 

2017:30), 1 § beskrivs hälso- och sjukvårdslagen som styrker påståendet att det blir svårt att 

ge en personcentrerad vård vid bristande kunskap, alla ska mötas individuellt och få en 

individuellt planerad vård (HSL SFS 2017:30, 1 §).  

 

Resultatet visar att sjuksköterskestudenterna anser att det blir svårt att omedvetet inte kränka 

en transperson inom det kommande yrket. Travelbee, (1971) påtalar hur viktigt det är i mötet 

med patienter att inte kränka och att visa förståelse. Det beskrivs vidare om vikten av att 

alltid visa empati och förståelse för lidandet. Alla individer är unika och ska därför bemötas 

utifrån det. Detta visar på att sjuksköterskestudenten i sitt kommande yrke hela tiden måste 

vara observanta och veta vikten av att möta alla individer med respekt och allas rätt till lika 

vård. 
  
I resultatet framkom att övervägande antal deltagare menar att de besitter tidigare kunskaper 

om vad begreppet transperson innebär, vilket kan vara ett resultat på att transbegreppet 

förekommer i media och på så vis ökas kunskapen hos befolkningen, dock anser de sig inte 

besitta tillräckligt med kunskap för att kunna möta dessa individer. De svarade även att de 

inte tycker att utbildningen givit dem tillräckligt med kunskap för att möta dessa personer 

inom vården. Carabez et al., (2016) beskriver ett liknande resultat i sin studie. De beskriver 

att sjuksköterskestudenternas låga kunskap om ämnet ledde till förvirring och nervositet i 

mötet med transpersonerna. De beskriver vidare att de deltagande i studien var förvirrade 

över vad begreppet transperson var och vad det stod för (Carabez et al., 2016). I enkätsvaren 

framkommer det att sjuksköterskestudenterna tycker likadant då det var 11% som inte hade 
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några tidigare kunskaper om vad begreppet transperson innebär, vilket tyder på att det krävs 

mer kunskap om ämnet. 
  

McCormack och McCance, (2013) beskriver att en personcentrerad vård innebär att lära 

känna patientens egna behov och vad ohälsa betyder för just den personen. Kan 

sjuksköterskan inte förstå patientens situation och behov, kan heller inte en personcentrerad 

vård appliceras (McCormack & McCance, 2013). Enligt de enkätsvar som samlats in brister 

det i kunskapen hos sjuksköterskestudenter. McCormack och McCande (2013) beskriver 

vidare att fördomar är ett antagande som grundas på felaktig eller otillräcklig information. 

Vid bristande kunskap skapas fördomar (McCormack & McCane, 2013). 

Sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan på Blekinge tekniska högskola menar att alla som 

går utbildningen ska besitta kunskap att möta alla individer (BTH- Sjuksköterskeprogrammet 

180 hp, u.å.). Det kan genom denna enkätstudie dras en slutsats att de studenter som går 

programmet inte anser sig få den kunskap som krävs för att erbjuda dessa patienter som 

identifierar sig som transpersoner en personcentrerad vård. 

 
I resultatet framkom det att studenter ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap för att kunna 

möta transpersoner inom det framtida yrket. Liknande resultat visade sig i en studie av 

Tilman, Creel och Pryor (2016).  I studiens start uttryckte sjuksköterskestudenterna förvirring 

kring transbegreppet och enligt studiens författare agerade sjuksköterskorna stereotypt vid 

diskussioner rörande transpersoner. Sjuksköterskestudenterna fick senare i studien vårda 

transpersoner under en pridetillställning, sjuksköterskestudenterna fick enligt studiens 

författare en bredare kunskap och förståelse för transpersoner, samt utvecklade en acceptans 

för dessa individer. Sjuksköterskestudenterna uttryckte i studien att den vunna förståelsen för 

transpersoner influerade deras framtida roll som sjuksköterskor då sjuksköterskestudenterna 

under studiens gång fick mer kunskap och förståelse som enligt studenterna skulle hjälpa dem 

i det kommande yrket (Tilman, Creel och Pryor, 2016). Rondahl (2009) undersökte 

sjuksköterskestudenters kunskaper kring transpersoner. Sjuksköterskestudenternas bristande 

kunskap om begreppet påvisade ångest och förvirring för sjuksköterskestudenterna enligt 

Rondahl (2009). Studien visade även att sjuksköterskestudenterna hade svårt att bortse från 

sina egna åsikter och tankar vilket påverkade den personcentrerade vården för transpersoner 

(Rondahl, 2009). Joyce Travelbee (1971) beskriver att alla människor någon gång under 

livets gång kommer i kontakt med lidande och smärta. En sjuksköterska ska alltid ha en 
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förståelse av vad som händer i mötet med patienten och alltid bry sig. För att kunna ha en 

förståelse för patienter krävs det att sjuksköterskan är utbildad och kompetent inom området 

(Travelbee, 1971).  Travelbee (1971) menar vidare att varje individ är speciell och har unika 

behov. Alla upplevelser tolkas individuellt av olika personer och det är en viktig del att förstå 

för att kunna erbjuda den personcentrerade vården. Sjuksköterskan ska identifiera behov för 

att tillämpa en individuellt planerad vård, sjuksköterskan ska även visa förståelse för 

patientens situation och lidande så att patienten känner sig viktig och hörd. Att alltid lyssna, 

bry sig och kommunicera med patienten ligger som grund för att kunna erbjuda den 

personcentrerad vården. Att lyssna på patienten om dennes tillstånd och behov är en 

grundsten för att patienten ska känna sig trygg i mötet mellan sjuksköterska och patient 

(Travelbee, 1971).  Studiens resultat visade att sjuksköterskestudenterna hade begränsad 

kunskap kring ämnet transpersoner, vilket ledde till en förvirring kring könsroller.Det 

understryker vikten av kunskap om olika möten i utbildningen. 

 

Metoddiskussion  

Bortfallsanalys 

Studien tillfrågade 85 personer, 60 personer svarade på enkäten. Eftersom att 3 personer som 

inte föll inom ramen för inklusionskriterierna svarade på enkäten föll bort, bortfallet var inte 

så stort att det ansågs påverka studien. Trost och Hultåker (2016) skriver vidare att en 

svarsfrekvens på 50-70% vid en enkätstudie är normalt. Denna studien hade ett bortfall på 

33% då 28/85 personer valde att inte deltaga i studien. Kristensson (2014) beskriver att det 

alltid, vid enkätundersökningar, finns risk för bortfall. Enkäten skickades ut i början av 

vårterminen 2018 då de som erbjöds deltaga också arbetade med deras studier och därför 

redan fokuserade på ämnet. Ejlertsson (2014) förklarar att ett frågeformulär bör skickas ut till 

de deltagande vid en sådan tidpunkt att det inte krockar med andra aktiviteter för att få så 

många deltagande som möjligt (Ejlertsson, 2014). För att uppnå ett så högt deltagande som 

möjligt skickades två påminnelser ut under datainsamlingstiden. Ett bortfall på 33%, vilket 

motsvarar 28 personer, fick studien trots tillvägagångssättet. Ett allt för stort bortfall, kan 

medföra en risk för att urvalet förlorar sin representivatet, vilket kan påverka resultatet och 

möjligheten att generalisera (Polit & Beck, 2012). Vid enkätundersökningar är en 

svarsfrekvens kring 70 % bra, för att få ett generaliserbart resultat ska man ha en 
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svarsfrekvens på 60% eller mer. Har studien under 50% svarsfrekvens kommer studiens 

resultat att ha för stor statistisk osäkerhet (Ejlertsson, 2014). Studien fick en svarsfrekvens på 

67%. 

Med detta bortfallet ser vi inte något som tyder på ett selektivt bortfall, resultatet bedöms som 

representativt för den undersökta gruppen för att de deltagandes svar i studien varit så 

samstämmiga. Då där fanns 5 personer i gruppen som inte gick termin 5 på Blekinge tekniska 

högskola, och 3 av dessa gjort studien och svarat att de inte går termin 5 finns det fortfarande 

en möjlighet att de andra 2 personerna har svarat, men att de har svarat att de går i termin 5. 

 

Studien är en kvantitativ enkätstudie med ett egetskapat frågeformulär som utformades efter 

att författarna hade läst litteratur som berörde ämnet. Författarna lyckades inte hitta ett 

färdigformat frågeformulär som passade till studiens syfte och därför utformades ett eget 

frågeformulär. Författarna ansågs det som den mest relevanta metoden för att besvara syftet. 

Med stöd av Trost och Hultåker (2016) har studien utformats för att öka validitet och 

reliabilitet. Validiteten styrktes när frågeformuläret blev utformat efter studiens syfte 

eftersom att den då mätte det den skulle mäta (Kristensson, 2014). Författarna var tillgängliga 

under hela insamlingsperioden och kunde besvara eventuella frågor och funderingar 

studenterna hade, för att underlätta vid eventuella oklarheter och därmed öka 

svarsfrekvensen. Något som är positivt med en enkätstudie är att författarna med hjälp av 

tidigare studie utformar passande frågor till enkäten samt att frågorna utformas för att besvara 

just det syfte författarna valt att undersöka. Det som även kan klassas som en styrka vid 

enkätundersökning är att en enkät är mindre tidskrävande än exempelvis intervjuer. Det är 

enkelt att analysera enkätsvar då det finns statistikprogram. Vid enkätundersökning i 

jämförelse med intervjustudie är det lättare för författarna att vara opartiska då frågorna är 

exakt likadana för alla. Författarna till denna studie har flera gånger noggrant kontrollerat 

frågorna till enkäten med stöd från litteratur av Trost och Hultåker, (2016) för att minska 

risken för feltolkningar, se så att språket är tydligt och enkelt samt för omformuleringar för 

att enkäten ska vara så tydlig som möjligt. Den ska även vara passande till syftet. Enkäten har 

utformats med neutrala, lättolkade ord för att undvika att de som svarar missuppfattar 

frågorna, vilket ökar chanserna för en hög reliabilitet (Trost och Hultåker, 2016). Eliasson 

(2010) visar att en större population i en studie ger en mer tillförlitlig undersökning; och 

studiens trovärdighet skulle därmed öka med en större population. Resultatet i denna studie 
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kunde ha sett annorlunda om denna studie hade haft en större population och inte enbart 

använt sig av en högskola. Med ett större material så hade resultatet även kunnat 

generaliseras över hela Sverige och inte bara till Blekinge, det skulle då krävas att författarna 

gjorde undersökningen på flera högskolor och universitet runt om i Sverige. Enkäten 

skickades ut till sjuksköterskestudenterna i termin 5 på Blekinge tekniska högskola och två 

påminnelser skickades. För att ha fått fler personer att delta kunde författarna skickat ut fler 

påminnelser men nackdelen är, eftersom att vem som helst tillhörande facebookgruppen kan 

svara på enkäten kan samma person ha svarat flera gånger. Enligt Bryman, (2011) bör en 

pilotstudie genomföras vid enkäter. En pilotstudie innebär att författarna gör en provstudie på 

en mindre skala än en fullvärdig studie genomförs på. En pilotstudie gör författarna för att 

upptäcka eventuella risker för missuppfattningar (Bryman, 2011). Författarna valde att inte 

göra en pilotstudie då författarna ansåg att där inte fanns tillräckligt med tid. Det kan medföra 

att frågorna i enkäten misstolkats och det finns då ingen möjlighet att justera frågorna om 

författarna inte gjort en pilotstudie då de inte vet att frågorna inte tolkas så som författarna 

vill att  frågorna ska tolkas (Bryman, 2011). När enkätsvaren var insamlade påbörjades 

analysen av arbetet. Enkätsvaren sammanställdes i Microsoft Excell, där räknades alla svar 

till resultatet ut i procent. Till studien gjordes en deskriptiv analys i SPSS, vilket innebar att 

de som utförde studien höll sig så nära råmaterialet som möjligt och tolkade så minimalt som 

möjligt och istället lät materialet tala för sig själv. Det var aldrig aktuellt till denna studie då 

syftet var beskrivande. Insamlad data presenterades på ett förklarande och beskrivande sätt. 

Resultatet jämfördes med tidigare studier där undersökningarna kommit fram till liknade 

resultat som visar att sjuksköterskestudenter saknar kunskap runt begreppet transpersoner. 

Eliasson (2010) och Olsson och Sörensen (2011) förklarar att reliabiliteten innebär att studien 

är pålitlig, vilket innebär att undersökningen kan upprepas och ge samma resultat. 

Tillvägagångssättet i denna studie har beskrivits i metod delen, vilket innebär att studien kan 

upprepas och ge samma resultat, något som ger studien en hög reliabilitet. Studien har även 

en hög validitet eftersom studien uppfyller syftets mening. De variabler som användes i 

studien skildrade studiens syfte och insamlingsinstrument/frågor som användes vid 

datainsamlingen mätte det som ska mätas, vilket ger en hög validitet (Eliasson, 2010). I 

denna studie valdes att använda statistiska beräkningar för att se om det fanns någon 

signifikant skillnad mellan grupperna. Resultaten redovisades i procentform och även om p-

värdet inte visar någon signifikans har det skrivits ut för att ge studien en ökad tillförlitlighet. 
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Slutsats 
Resultatet av studien visar att majoriteten av sjuksköterskestudenterna upplever att de inte har 

tillräckligt med kunskap om begreppet transperson för att kunna erbjuda en personcentrerad 

vård i mötet. Resultatet pekar på att sjuksköterskestudenterna anser att de inte får tillräckligt 

med kunskap om begreppet transperson i sin utbildning. Studiens resultat visar även att 

majoriteten uppfattar att det är svårt att inte kränka dessa individer inom hälso- och 

sjukvården. 

 

 

Studiens betydelse 
 

Studien kan användas för att belysa de eventuella brister utbildningsprogrammet för 

sjuksköterskor har. Personcentrerad vård syftar till att se den unika individen och identifiera 

samt synliggöra hela personen. Det krävs kunskap om begreppet transperson för att kunna 

erbjuda de personer en individuellt baserad vård utifrån deras önskemål och behov. Ett 

förslag på vidare forskning kan vara att undersöka fler högskolor i Sverige med samma syfte 

eller göra en intervjustudie och fördjupa sig i ämnet med utgångspunkt för frågorna i enkäten 

för att få mer specifika svar med följdfrågor till personerna somintervjuas.  

Självständighet 
 

Kandidatuppsatsen började med att Frida H och Sabina K tillsammans gjorde en projektidé 

där syftet utformades av de båda. Därefter skulle uppsatsen påbörjas med en inledning där 

Frida ansvarade för den första delen som heter begreppet transperson. Sabina var den som 

beskrev nästföljande, sjuksköterskestudenters uppfattning av mötet med transpersoner. Frida 

var den som sökte de flesta artiklarna till bakgrunden och Sabina den som skrev ihop den. 

Rätten till en lika vård var det Sabina som skrev och sjuksköterskan och transpersoner var det 

Frida som skrev. Viktigt att belysa är att hela kandidatuppsatsen är skriven där de båda suttit 

tillsammans. De har ingått ett gott samarbete då de är effektiva på olika saker och därmed fått 

vara drivande i de delar. Problemformuleringen är skriven gemensamt. Metoden som valdes, 
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valdes i samråd med varandra och skrevs ner därefter. De gick tillsammans igenom allt 

material och diskuterade insamlingen. Resultatdelen med diagram var Sabina ansvarig för 

och slutligen är diskussionen skriven tillsammans. 
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 Bilaga 1 Enkätstudie kring tillräcklig kunskap om transgender 
 

Information och förfrågande om deltagande i en enkätstudie rörande mötet med transpersoner 

och att erbjuda dessa individer personcentrerad vård. Enkäten är frivillig och du som 

deltagare kan när som helst hoppa av utan att ge en motivering på varför.  

 

Ert deltagande i enkäten är viktigt för att belysa kunskapen som förmedlas i utbildningen och 

till sjuksköterska samt belysa vart utbildningen eventuellt brister. 

Vi vill ytterst gärna att om ni väljer att deltaga, att ni utfyller enkäten inom 10 dagar. 

 

Enkäten innehåller frågor angående hur vida sjuksköterskestudenter anser det svårt att 

bemöta en transperson i sitt kommande yrke. Deltagarna är helt anonyma, dvs att inte ens vi 

som utför studien kommer veta vem ni är. Enkäterna kommer att förvaras utan koppling till 

deltagarnas identitet under kursen gång i en dator med lösenord på som inte obehöriga har 

tillgång till. Materialet kommer att makuleras när studien är avklarad och godkänd. 

 

Transperson är ett begrepp som i Sverige används om personer som identifierar sig med det 

kön som enligt en normal könsuppdelning är motsatt deras kroppsliga (under förutsättning att 

personen inte är intersexuell) för att beskriva sig själva, alternativt som ett friare begrepp för 

personer som i sitt leverne uttrycker en sådan könsidentitet. Hur mycket en person som är 

transperson väljer att uttrycka sin könsidentitet, kan variera från att till exempel vara fysiskt 

man och klä sig i manskläder och uppträda i någon sorts mansroll men känna sig som tjej och 

vara öppen med vänner om det, till att klä sig och uttrycka sig så långt man kan som det kön 

man ser sig som. 

Att vara transperson är inte i sig en könsidentitet, det är ett begrepp för att beskriva hur ens 

könsidentitet, man eller kvinna, förhåller sig till ens kroppsliga gestalt och ens sociala 

omgivning. 

 

Vi heter Frida och Sabina, vi läser till sjuksköterskor vid Blekinge tekniska Högskola. I vår 

utbildning ingår det att skriva en kandidatuppsats eller ett examensarbete som det också 

kallas. Det är anledningen till att denna enkätstudie kommer genomföras. Vid ytterligare 

frågor får ni gärna höra av er. 
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Bilaga 2 Enkätfrågor 
 

   

1. Vilken termin går du i?  

- 5 

- Annan 

2. Vilket kön anser du dig vara? 

- Kvinna 

- Man  

- Annat 

3. Ålder? 

- 20-30 år 

- 31-40 år 

- 41-50 år 

- Annat  

4. Har du tidigare kunskaper om vad begreppet transpersoner innebär? 
- Ja 
- Nej 

5. Tror du att det är svårt att möta en transpersoner i ditt kommande yrke? 

- Ja 

- Nej 

- Till viss del 

6. Tror du att det är lätt att omedvetet kränka en transperson inom ditt kommande yrke? 
- Ja 

- Nej 

- Till viss del 
7. Anser du dig ha tillräckligt med kunskap om transpersoner för att kunna erbjuda en 

personcentrerad vård? 
- Ja 

- Nej 

8. Anser du att du fått tillräckligt med kunskap om transbegreppet i din 

sjuksköterskeutbildning? 

- Ja  

- Nej  
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Bilaga 3 Etisk egengranskning Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare.   Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 
  x 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)?   x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka?    x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )?   x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 
  x 

6 

Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande.   x 

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).     x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån på studien. x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal x   
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besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 
x   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien är namngivna (student och handledare) x   

 
 

Allmänna uppgifter 

1. Projektets titel 

Sjuksköterskestudenters kunskaper och uppfattningar kring mötet med transpersoner 

2. Namn på personen/personerna som kommer att genomföra projektet, utbildningsprogram 

samt e-postadress. 

     Frida Herrström och Sabina Kassner  

Sjuksköterskeprogrammet 

 sabina.kassner@hotmail.se 

3. Projektet genomförs vid: 

 Blekinge Tekniska Högskola 

 Linnéuniversitetet 

 Landstinget Blekinge 

 Landstinget i Kalmar län 

 

4. Projektet genomförs inom ramen för: 
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 Kandidatuppsats 

 Magisteruppsats/Masteruppsats 

 Verksamhetsutveckling 

 Forskarutbildning 

 Specialistläkarutbildning (ST-utbildning) 

 Annat, ange vad: 

      

5. Namn på handledare för projektet, institution och e-postadress. 

      

Mikael Rennemark Linné universitetet 

Mikael.rennemark@lnu.se 

Blekinge tekniska högskola 

 
Beskrivning av projektet 
6. Projektets övergripande syfte och sammanhang. 

     Undersöka sjuksköterskestudenters kunskaper och uppfattningar kring mötet med 

transpersoner inom det kommande yrket 

 

7. Bakgrund till projektet (argumentation för varför det bör göras, dess vetenskapliga 

sammanhang och vilken nytta projektet leder till). 

     Ämnet bör belysas för alla människors lika värde och rätt till en lika vård. Tidigare 

vetenskapliga artiklar har upplyst om att det finns en problematik i att utbildningen inte ger 

studenter tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta dessa personer. 

 

8. Syfte och frågeställningar. 

      Syftet är att undersöka sjuksköterskestudenters kunskaper och uppfattningar kring 

mötet med en transpersoner inom hälso- och sjukvård.  

Hur ser  tidigare kunskap ut? 

Studenters egna tankar om deras kunskap 

Ger utbildningen studenterna tillräckligt med kunskap? 
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9. Plats där datainsamlingen i projektet skall genomföras (Avdelning, klinik, skola, 

organisation etc.) 

      

Högskola 

10. Beskriv hur projektet kommer att genomföras samt form av datainsamling (ex. enkät, 

intervju etc.). Frågeformulär, intervjuguide eller liknande insamlingsinstrument som används 

ska bifogas ansökan. 

      

Projektet genomförs genom att en enkät delas ut med Klara och specifika frågor till studenter 

I termin 5 där de får lov att svara på om de instämmer, instämmer till viss del eller inte alls 

instämmer. 

11. Beskriv urvalsförfarande samt motivera urvalets storlek. 

     Sjuksköterskestudenter termin 5. Där har studenterna kommit så långt I utbildningen att 

de har fått mycket kunskap. Storleken på gruppen är ca 80 personer, det är rimligt för att få en 

inblick I vilken kunskap de generellt sett har och om de anser att utbildningen är problemet I 

eventuellt fall av bristande kunskap. 

 

12. Beskriv hur data skall analyseras. 

     Datan samanställs elektroniskt för att sedan redovisas I textform. 

 

Etiska frågor 
13. Beskriv hur data kommer att förvaras samt vilka som har tillgång till den. 

      

I en dator där endast Frida och Sabina har tillgång. 

14. Beskriv tillvägagångssätt vid tillfrågan om deltagande i studien. Beskriv när, hur och av 

vem som undersökningspersonen tillfrågas och hur det informerade samtycket dokumenteras.  

Bifoga informationsbrev och skriftlig information som skall lämnas till deltagare. 

     Femte veckan i kursen kommer ett informationsbrev och en enkät skickas ut 

elektroniskt till termin 5-studenter på Blekinge tekniska högskola 

 

15. Beskriv vilken relation Du har till personerna i undersökningen. Reflektera även kort 

över eventuell inverkan som relationen kan ha på studien. 
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     Vi går I samma klass som de som kommer tillfrågas. Vi ser positivt på det, då vi 

hoppas på att bortfallet blir litet och de flesta svarar på en enkät från personer man känner. 

 

16. Beskriv hur resultaten kommer att redovisas för att säkerställa 

undersökningspersonernas integritet och konfidentialitet.  

     Inga namn kommer finnas med varken I enkäten eller I redovisningen. Deltagarna 

kommer vara helt anonyma. 

 

17. Beskriv de etiska överväganden som gjorts samt beskriv avvägningen mellan projektets 

risker och nytta.  

     Forskningsuppgiftens syfte kommer att informeras till de berörda 

Deltagan är frivillig och det kommer de beröda bli informerade om 

Deltagarnas uppgifter kommer förvaras så att ingen obehörig har tillgång 

Uppgifterna får endast användas för forskningsändamål 

 

18. Beskriv övriga åtgärder som vidtagits för att förebygga risker, ex. vilken beredskap som 

finns för att förebygga eller hantera de risker som kan uppkomma. 

      

Vi anser inte att där är några risker då vi inte kommer veta vem som fyllt I enkäten. 
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Bilaga 4 Etikkommittén 

 
Projektansvarig  

Frida Herrström Sabina Kassner Sjuksköterskeprogrammet Blekinge Tekniska Högskola  

Handledare  

Mikael Rennemark Linnéuniversitetet Blekinge Tekniska Högskola  

Rådgivande yttrande över projektet ”Sjuksköterskestudenters kunskaper och 
uppfattningar kring mötet med transpersoner” (EPK 487-2018)  

Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Blekinge Tekniska Högskola 
och följande bör beaktas:  

Det saknas en del i ansökan såsom informationsbrev, enkät och svar på frågorna som påvisar 
en etisk medvetenhet.  

Punkt 13. Hur skyddas data? Lösenord? Utöver studenter kan även handledare och 
examinator behöva ha tillgång till data.  

Punkt 14. Hur dokumenteras det informerade samtycket? Enkät och informationsbrev saknas 
och därför kan ansökan inte bedömas fullt ut. Enkät och information skickas ut elektroniskt, 
men hur då? Via epost? Webbenkät? Hur skickar deltagarna tillbaka den ifyllda enkäten?  

Punkt 15. Hur kan det påverka studien och studiedeltagarna att ni som genomför studien går i 
samma klass som de som ska delta? Ni ser positivt på detta och att det förhoppningsvis 
medför att fler svarar, men det saknas en reflektion om ev nackdelar som detta kan innebära. 
Hur skyddas svaren? Hur publiceras resultatet?  

Punkt 16. Deltagarna är inte anonyma eftersom ni vet vilka som tillfrågas, däremot kan ni 
hantera data konfidentiellt. Det framgår inte hur ni som genomför studien får tillbaka de 
ifyllda enkäterna och om ni kan se vem som har svarat vad, men viktig att deltagarnas svar 
skyddas framför allt då ni känner dem så väl.  
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I punkt 17 och 18 saknas beskrivning av det som efterfrågas. Vilka etiska överväganden har 
gjorts? Vilka avvägningar har gjorts mellan studiens risker och nytta? Vilka åtgärder har 
gjorts för att förebygga/hantera ev risker? Kan det finnas transpersoner i gruppen som ingår? 
Vad kan det innebära för dessa personer? Hur formuleras information, enkät och slutligen 
resultat så inga personer känner sig utpekade?  

 
Studentmail ska alltid användas i arbete som omfattar skol-/examensarbete och i kontakt med 
Etikkommittén.  

Kalmar 2018-04-03  

Pauline Johansson, Ordf. Etikkommittén Sydost  

Etikkommittén Sydost gör inte någon etisk prövning utan kan endast lämna rådgivande 
yttrande, som stöd i utformandet av studien och i diskussionen med handledare. Önskas 
ytterligare rådgivning kan en kompletterad ansökan lämnas in men Etikkommittén begär inte 
att få in något svar på yttrandet som lämnats.  

Vid eventuella frågor eller om komplettering av ansökan lämnas in för ytterligare rådgivning 
måste diarienumret för det aktuella ärendet anges.  

 
 


