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Abstract 

The study aims to examine the implementation of the Swedish discrimination law on a regional 

level when it comes to transgender people’s right to a non-discriminatory health care. The study 

examens two health care institutions in Region Östergötland, Linköpings university hospital and 

health center Ödeshög. Interviews are being held in order to examine how the discrimination law is 

being implemented on a regional level, focusing on transgender people.  

Following questions are examined within the two different health care institutions. Is there 

knowledge and education on a regional level when it comes to transgender's right to non-

discriminatory health care? Are there any resources available on a regional level in order to 

maintain transgender's right to non-discriminatory health care? Lastly, does the health care 

institutions have interests, commitments and professional ethics when it comes to maintaining 

transgender’s rights to a non-discriminatory health care? 

It is possible to find friction when it comes to implementing the discrimination law at Linköping 

university hospital and health center Ödeshög. The absence of productive educations in LGBTQ 

and the lack of time are factors that are hindering the discrimination law to be fully implemented. 

Furthermore the lack of education in LGBTQ may lead to a lack of interests when it comes to 

maintaining transgender’s rights to a non-discriminatory health care.  

Keywords: Discrimination law, implementation, transgender people 

Nyckelord: Diskrimineringslagen, implementering, transpersoner 
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Kapitel 1. Inledning  

1.1 Inledning 

Diskrimineringslagen omfattar alla personer i Sverige och syftar till att motverka diskriminering 

och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder.  Alla personer i Sverige har rätt att inte bli diskriminerade inom hälso- och sjukvården . 1 2

Arbetet för att stärka transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård på regional nivå ligger 

idag på varje landsting/region och dess insatser. Runt om i Sverige görs arbeten på regional nivå så 

som i region Skåne och i Stockholms läns landsting där utbildningskoncept drivs. Västra Götalands 

regionen har bildat en rättighetskommitté som möts kvartalsvis.  Många åtgärder vidtas men ändå 3

rapporteras det om en bristande vård för transpersoner. Transgender Europe gjorde 2016 en 

enkätundersökning angående transpersoners uppfattning kring rätt till sjukvård. Utredningen, 

”Overdiagnosed but Underserved. Trans Healthcare in Georgia, Poland, Serbia, Spain, and Sweden: 

Trans Health Survey” publicerades i oktober 2017. I Sverige svarade 472 transpersoner på enkäten. 

80.8% svarade att de inte kunde leva i enlighet med sin könsidentitet i och med rädsla för reaktioner 

från samhället. 78% svarade att de inte kunde leva i enlighet med sin könsidentitet i och med rädsla 

för diskriminering. 23.3% svarade att de upplevt diskriminering vid kontakt med vården. Många 

respondenter rapporterade om en rädsla för att söka sig till sjukvården. Rädslan för att söka hjälp 

hos sjukvården handlade till stor del om rädsla för fördomar från sjukvården samt att det saknade 

förtroende för sjukvården. 90.8% ansåg att det fanns ett stort behov av att utöka möjligheten till 

vård specialiserad för transpersoner.  Utifrån Transgender Europes undersökning är det möjligt att 4

avläsa ett behov av utökade rättigheter för transpersoner när det kommer till en tillgänglig, kunnig 

och icke-diskriminerande vård.  

1 januari 2017 trädde nya regler för aktiva åtgärder i kraft gällande diskrimineringslagen. Alla 

diskrimineringsgrunder omfattas av kravet på aktiva åtgärder samt inom förebyggande och främjade 

arbete. Lagändringen innebär att arbetsgivare ska undersöka, analysera, åtgärda och följa upp 

 Diskrimineringslagen 2008:567, 1 § 1

 Diskrimineringslagen 2008:567, 13 § 2

 SOU 2017:92 sidan 131-1323

 Transgender Europe, 2017,  sidan 69-744
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diskriminering inom arbetsplatsen. Det tidigare kravet på att ta fram en plan har ersatts med krav på 

dokumentation av hela arbetet. Ytterligare tillägg rör arbetsgivares krav på att följa upp riktlinjer 

och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Syftet med de aktiva åtgärderna är 

att förebygga och motverka diskriminering.  5

1.2 Disposition  

I denna uppsats redogör jag i inledande kapitel för bakgrund, syfte, frågeställning, 

begreppsförklaring, teorier och analysbegrepp, metodiska tillvägagångssätt, avgränsningar samt 

validitet och reliabilitet.  I kapitel två redogör jag för de olika vårdinstitutionerna samt för de roller 

som har intervjuats. Syftet är att skapa förståelse inför följande kapitel. I kapitel tre undersöks 

kunskaper och utbildning mellan de valda vårdinstanserna. Kapitel fyra syftar till att utreda resurser, 

tjänster och handläggning på regional nivå hos Linköpings universitetssjukhus och Ödeshögs 

vårdcentral. Kapitel fem belyser det uttalade engagemanget och den professionella etiken mellan 

vårdinstanserna. Slutligen kommer jag i kapitel sex att analysera materialet utifrån teorier om 

implementering, presentera slutsatser och personliga reflektioner samt diskutera behov av vidare 

forskning.  

1.3 Syfte 
Syftet i uppsatsen är att genomföra en policyanalys av hur implementeringen av 

diskrimineringslagen sker på regional nivå när det kommer transpersoners rätt till en icke-

diskriminerande vård. 

1.4 Frågeställningar 
 1. Vad för kunskaper och utbildning finns på regional nivå för problematiken kring  

 transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård?  

 2. Vilka resurser, tjänster och handläggning sker på den regionala nivån för att upprätthålla 

 transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård?  

 3. Hur yttrar sig engagemang och den professionella etiken på den regionala nivån för att  

 upprätthålla transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård? 

 

 Diskrimineringsombudsmannen, frågor om aktiva åtgärder5
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1.5 Begreppsförklaring  

• Diskriminering innefattar direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 

trakasserier och sexuella trakasserier.  6

• Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att en person inte identifierar sig som kvinna 

eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.  7

• Transperson definieras i denna uppsats som ett paraplybegrepp för personer som bryter mot 

samhällets normer kring kön och könsidentitet. Könsidentiteten eller könsuttrycket stämmer inte 

överens med det juridiska könet. 

• HBTQ är ett paraplybegrepp som innefattar homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

personer med queer uttryck och identiteter. 

1.6 Teorier och analysbegrepp 

En policyanalys kan öka förståelsen för en policy. Det innebär möjligheter för att förbättra policyns 

kvalitet . Genom policyanalys kan vi förstå de dynamiska processerna som ingår i policyn. Med 8

hjälp av en analys kan forskare förstå komplexa beslutande nätverk som åstadkommer handlingar. 

Nyanser av beslut under längre perioder framkommer mer tydligt. Vidare är policy sällan ett enda 

beslut. Policy består av flera beslut och genom en analys kan därmed dessa belysas och 

undersökas.  9

Policyprocesser studeras för att förstå hur politik genomförs och utförs i praktiken . 10

Policyprocesser kan beskrivas utifrånån de fem stegen initiering, beredning, beslutsfattande, 

implementering och efterkontroll . Professor Evert Vedung bygger ut tanken kring policyprocesser 11

och använder sig av en policycykel som är indelat i sju stadier istället för fem. Dessa är 

problemupptäckt, problemanalys/problemvinkling, utformning av och beslut om intervention, 

 Diskrimineringslagen 2008:567, 4 § 6

 Diskrimineringslagen 2008:567, 5 § 7

 Hill, 1997, 128

 Hill, 1997, 159

 Hill, M, 1997, 110

 Lundquist, 1992,  12-1311
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intervention, implementering, efterforskning samt spridning.  Gemensamt för de båda är att de 12

diskuterar vikten av implementering inom policyprocesser. Däremot menar Vedung att det finns en 

problematik med att isolera implementering och policy från varandra, detta eftersom de är beroende 

av varandra. Detta förklaras genom Jeffery Pressman och Aaron Wildavsky tankar om behovet av 

ett mål mot vilket implementeringen riktas. Målet och implementeringen av målet är därmed delar 

av samma interaktionsprocess och är sedermera beroende av varandra.  Inom 13

implementeringsstyrning ingår fyra huvudkaraktärer politiker, förvaltningssamverkan, privata 

intressenter och samhällsmedlemmarna i allmänhet. Idealiskt ska processen från ledande statsmakt, 

till den slutliga tjänstemannen som påverkar individer eller kollektiv ske friktionsfritt. En 

fungerande styrning innebär att politiker får den samhällsstyrningen som de önskar. Problem kan 

uppstå i form av oprecis eller oklar styrning. Vidare är det möjligt att se att implementeringskedjan 

kan påverkas av att tjänstemännen inte vill eller kan följa styrningen.   14

För att implementering ska fungera krävs det att den organisation som ska genomföra 

implementeringen har kunskaper, resurser och engagemang.  I uppsatsen undersöks vad för 15

kunskap, utbildning, vilka resurser och uttalat engagemang finns det hos de anställda vid olika 

regionala vårdinstitutionerna. Detta för att kunna besvara hur implementeringen av 

diskrimineringslagen sker på regional nivå när det kommer till transpersoners rätt till en icke-

diskriminerande vård. Nedan presenteras de mätindikationer som används i uppsatsen.  

I uppsatsen undersöks implementeringskedjans funktion med hjälp av mätindikatorer, och om det 

finns eventuella friktioner i kedjan när det kommer till implementering av diskrimineringslagen. För 

att kunna undersöka hur implementeringen av diskrimineringslagen sker på regional nivå när det 

kommer till transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård kommer jag i uppsatsen att lyfta ett  

antal statsvetenskapliga implementeringsperpektiv. Diskrimineringslagen syftar till att motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter . Implementeringen av denna lag 16

 Vedung,  2016,  1912

 Vedung, 2016, s 2113

 Lundquist, 1992, s  71-7314

 Rothstein, 2002,  s 10715

 Diskrimineringslagen 2008:56716
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kommer främst betraktas i hur personal arbetar på regional nivå för att patienter ska få en icke-

diskriminerande sjukvård som främjar rättigheter och möjligheter. 

I uppsatsen mäts indikatorn ”kunskap” genom följande faktorer: 

A) Vad för tidigare kunskap har personalen av begreppet trans och diskriminering 

B) Vilken utbildning har personalen genomgått när det kommer till HBTQ och diskriminering  

I uppsatsen mäts indikatorn ”resurser” genom följande faktorer: 

A) Interna resurser i form av interna arbetsverktyg och tid 

B) Intern resurs i form av arbetsplatsträffar 

C) Externa resurser i form av extern kunskapsinsamling 

I uppsatsen mäts indikatorn ”engagemang” genom följande faktorer: 

A) Personligt engagemang för transpersoner och diskriminering 

B) Verksamhetens engagemang för transpersoner och diskriminering 

1.7 Forskningsläge 

Dagens forskningsläge när det kommer till implementeringsteori är bred. Den kunskap som finns 

om implementering är resultat av forskning från olika områden så som hälso- och sjukvård, 

brottsförebyggande arbete och socialt arbete.  Implementeringsforskningen inom det 17

statsvetenskapliga området är utspridd globalt, Michael Hill är en av de etablerade forskarna som 

skriver om policyprocesser och implementering. De politiska processerna har länge studerats av 

teoretiker och vetenskapen kring policyanalyser inom statskunskap har en lång historia. Bland annat 

studerade John Maynard Keynes och Karl Marx policyprocesser. I USA under andra halvan av 

1900-talet ökade kunskapen snabbt kring policy och detta kom senare att utvecklades till en 

vetenskap. Under 80-talet utvecklades tankar om policyprocesser och att de är tätt förknippat med 

komplexa statsvetenskapliga processer och att de i många fall är påverkade av externa faktorer.   18

I Sverige skriver bland annat Evert Vedung och Lennart Lundqvist  om implementering i relationen 

till förvaltning och politik. Vedung använder sig inte av en statisk lista med faktorer som innebär en 

 Socialstyrelsen, ”om implementering”17

 Hill, 1997, 2-318
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framgångsrik implementering. Istället belyser Vedung olika faktorer som kan påverka 

implementering. Bland annat belyser han objekt som ska genomföras så som otydlighet som 

hämmar, byråkratisk tröghet, dolda strategier och styrmedel. Vidare resonerar Vedung om 

implementering mellan högsta och mellersta nivån. Han belyser följande faktorer: 

implementerarnas förståelse vilja och kunskap, entreprenörer, eldsjälar, förkämpar och slutligen 

byråkratins intresse.  Vendung menar att för en implementering ska vara framgångsrik så 19

undersöker man policyns mål. Är målen uppfyllda sägs implementeringen vara framgångsrik, om 

inte är den misslyckad. Vedung menar att implementeringsanalys är beskrivande och inte 

värderande  därmed finns det inga allomfattande faktorer som alltid leder till en framgångsrik 20

implementering. Hill hade i flera avseenden instämt med Vedung. Även han menar att 

implementering inte kan vara framgångsrik eller misslyckas utan att ha mål som den kan bedöma. 

Hill menar, likt Vedung, att det inom implementeringsteorin finns olika tips för beslutsfattare i 

toppen för att säkerställa en effektiv implementering. Dessa är att policyn ska vara otvetydig, att det 

krävs enkla strukturer för implementering, att implementeringsens aktörer kontrolleras och att 

utomstående förhindras i inblandningen i policyprocesser. Däremot har ”uppifrån och ned” 

implementering mötts av stor kritik. Policyn i praktiken blir mer invecklade att omsättas i 

verkligheten än dess skarpskurna angivna åtgärder. Policyn i sig skiljer sig i många fall från 

utförandet. Det är däremot, som nämnts ovan, enbart policyn som de flesta implementeringsforskare 

undersöker för att kunna avgöra huruvida implementeringen är lyckas eller inte.  21

1.8 Metod 

I följande avsnitt kommer uppsatsens metod att diskuteras. Detta inleds med en redogörelse för 

operationalisering samt de metodiska tillvägagångssätten. 

1.8.1 Operationalisering 

För att kunna undersöka implementering av diskrimineringslagen används i uppsatsen tre olika 

mätvariabler för att kunna undersöka implementeringen. Mätvariablerna är enligt Vedung ett 

 Vedung, 2016, 5219

 Vedung, 20016, 149-15020

 Hill, 2007, 184-20021
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möjligt sätt att påvisa huruvida implementeringen är fungerande eller inte . För att undersöka 22

mätvariablerna genomförs intervjuer med personal vid Linköpings universitetssjukhus och 

Ödeshögs vårdcentral. Intervjufrågorna är ordnade efter de tre olika mätvariablerna, kunskap, 

resurser och engagemang. För att underlätta en undersökning av mätvariablerna har de brutits ner i 

ytterligare undersökningsområden. För att undersöka vad för kunskap personalen besitter undersöks 

följande: Vad för tidigare kunskap har personalen av begreppet trans och diskriminering. Vilken 

utbildning har personalen genomgått när det kommer till HBTQ och diskriminering. För att 

undersöka vilka resurser personalen har mäts: Interna resurser i form av interna arbetsverktyg och 

tid. Intern resurs i form av arbetsplatsträffar. Externa resurser i form av extern kunskapsinsamling. 

För att mäta engagemanget mäts följande: Personligt engagemang för transpersoner och 

diskriminering. Verksamhetens engagemang för transpersoner och diskriminering. Dessa ingångar 

används för att organisera intervjuerna. Tillvägagångssättet valdes eftersom det innebär en stark 

operationalisering. Tillvägagångssättet minskar risken för ett avstånd mellan de teoretiska 

definitionerna och de operationella indikatorerna. I och med att variablerna, kunskap, resurser och 

engagemang har brutits ner i mer definierbara kategorier kan vi med hjälp av intervjuerna samla 

information. Variabler som inte är tydligt definierade leder till vaga intervjuer något som innebär att 

resultaten i sig blir vaga. Analysen i uppsatsen är organiserad efter intervjuernas resultat. Detta 

innebär att även analysen är organiserad utifrån de tre olika mätvariablerna som vidare har studerats 

via ytterligare definitioner. Med hjälp av uppsatsens definitioner av mätvariablerna så är det möjligt 

att förstå att studien mäter det som den påstår sig mäta. 

1.8.2. Metodiska tillvägagångssätt 

I uppsatsen görs en fallstudie mellan olika vårdinstitutioner inom region Östergötland. Uppsatsen 

genomförs med kvalitativ undersökning med intervju som metod. Målet med den kvalitativa 

undersökningen är att beskriva företeelser i de olika fallstudierna. I den kvalitativa undersökningen 

görs strategiska urval som syftar till att beskriva vad för kunskap och utbildning, vilka resurser och 

engagemang och professionell etik har personalen på Linköpings universitetssjukhus och Ödeshögs  

vårdcentral när det kommer till transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård.  

 

De strategiska urvalen innebär att vårdinstitutionerna Linköpings universitetssjukhus och 

Vårdcentralen Ödeshög undersöks. Vårdinstitutionerna är valda för att belysa skillnader och 

 Vedung, 20016, 149-15022
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likheter när det kommer till den regionala vården för transpersoner.  Linköping är den största 

kommunen i region Östergötland med en folkmängd på 158 520 invånare. Ödeshögs kommun hade 

i slutet av 2017, 5343 invånare, vilket innebär att det är regionens näst minsta kommun.  Region 23

Östergötlands verksamhet är indelad i olika enheter. Enheterna som undersökts i denna uppsats är, 

barn- och kvinnocenter samt primärvårdcenter . I uppsatsen undersöks hur implementeringen av 24

diskrimineringslagen ser på de olika vårdinstanserna. 

 

Den valda metoden, intervju, kommer att utförs med öppna frågor med syftet att få utförliga svar 

som kan användas för att dra slutsatser kring implementeringen av diskrimineringslagen på en 

regional nivå när det kommer till transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård. Den valda 

metoden ämnar resultera i en förståelse för de olika vårdinstansers implementering av 

diskrimineringslagen och huruvida kedjan, från ledande statsmakt till den slutliga tjänstemannen, är 

friktionsfri eller inte. I uppsatsen undersöks implementeringskedjan vid de två specifika 

vårdinstanserna. Undersökningen sker i kedjan mellan beslutsfattare vid varje enhet, ledningen, till 

personalen som möter patienterna.  

I uppsatsen genomförs fem intervjuer med personer som har olika befattningar i vårdinstitutionerna. 

Den kvalitativa undersökningen innebär att färre intervjuer genomförs, däremot genomförs de fem 

intervjuerna på ett mer djupgående och omfattande sätt. Vid Linköpings universitetssjukhus 

intervjuas tre anställda. Information om de intervjuades befattningar finns att läsa i kapitel två. HR 

ansvarig vid Linköpings universitetssjukhus intervjuas i och med hennes position inom Barn- och 

Kvinnocentrumets stab. Barnmorskan/vårdenhetschef vid Linköpings universitetssjukhus intervjuas 

i och med sin roll som barnmorska samt sin roll som vårdenhetschef. Barnmorskan vid 

kvinnohälsan inom Linköpings universitetssjukhus intervjuas i och med sin roll som barnmorska 

vid kvinnohälsan. Intervjuerna bidrar med tre olika nivåer i organisationen. De tre intervjuade 

bidrar med tre olika perspektiv som tillsammans utgör stora delar av implementeringskedjan 

gällande implementering av diskrimineringslagen. I intervjuerna undersöks huruvida individerna 

har kunskap och utbildning, resurser, engagemang och professionell etik för transpersoners rätt till 

en icke-diskriminerande vård. Vid vårdcentralen Ödeshög intervjuas avdelningens samordnare och 

en distriktsköterska. Intervjuerna bidrar med en bild av huruvida individerna har kunskap och 

 SCB, folkmängd i riket år 201723

 Region Östergötland, verksamhet och organisation24



  !14

utbildning, resurser, engagemang och professionell etik för transpersoners rätt till en icke-

diskriminerande vård. 

1.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det finns målkonflikter som måste tas i beaktning vid val av metod. Det är möjligt att välja att ha en 

intensiv metod, något som innebär att färre fall studeras. Konsekvenserna blir en ökad möjlighet till 

att gå djupare in i varje fall. Extensivt å andra sidan innebär flera fall studeras vilket leder till att 

mer generella slutsatser kan dras. I uppsatsen har jag valt att göra ett få antal intervjuer vilket 

innebär en intensiv undersökning. Detta genererar en hög validitet då varje fall är noga undersökt. 

Flera fall å andra sidan innebär mer generaliserbarhet, vilket kan innebära att uppsatsens resultat går 

att applicera på flera situationer. Det finns dock svagheter med fåfallsstudier, dessa är bland annat 

att det är svårt att isolera en förklaringsvariabel från andra. Det finns i fåfallsstudier inte samma 

statistiska kontroll som vid extesiva studier. Det är eftersträvansvärt är att kombinera intensiva 

metoder med extensiva metoder men detta kräver mycket tid. I uppsatsen valde jag därmed en 

intensiv studie med inslag av extensivitet. Extensiviteten kommer i uttryck i undersökningen av 

implementeringskedjan. I uppsatsen tillämpar jag Bo Rothsteins teori kring kunskap, resurser och 

engagemang. I studien undersöks flera faktorer för att ta reda på hur implementeringen av 

diskrimineringslagen ser ut.  

Slutligen diskuteras generaliserbarheten när det kommer till intervjuerna som genomfördes i 

uppsatsen. För det första så går det att se till intervjuernas genomförande. HR ansvariga vid Barn- 

och kvinnocentrum och barnmorskan vid kvinnohälsan intervjuades vid deras avdelningar vid 

Linköpings universitetssjukhus. Barnmorskan valde att ha intervjun via telefon. Telefonintervjuer 

skiljer sig från intervjuer öga mot öga.  Det går inte i samma utsträckning att observera situationen 

som vid ett personligt möte där intervjuaren kan observera omgivningen. Därmed uppstår inte 

samma spontanitet för frågor. Detta kan påverka resultaten för uppsatsen och bidra till en bristande 

validitet. 

Det finns även en viss problematik kring valet av intervjupersoner. Inledningsvis skulle vårdchefen 

vid Ödeshögs vårdcentral intervjuas, hon fick däremot förhinder i sista sekunden. Det är möjligt att 

diskutera huruvida uppsatsen resultat påverkas i och med att den intervjuade är samordningschef,  

och därmed jobbar vid sidan av vårdchefen, men att denne däremot inte har huvudansvaret. Det går 
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även att se att valet av intervjupersoner får en stor påverkan på uppsatsens trovärdighet. 

Samordnaren besitter inte samma kunskap kring centrumet och hon är inte den beslutsfattande 

personen vid vårdcentralen. Den bild som ges av implementeringskedjan kan därmed bli förvrängd 

och bidra till ett vinklat slutresultat för studien.  

Det går att urskilja en betydande skillnad mellan personerna som intervjuades vid Linköpings 

Universitetssjukhus och Ödeshögs Vårdcentral. Vid Linköping intervjuades Barnmorskan vid 

kvinnohälsan. Hon bidrar med ett centrumövergripande perspektiv när det kommer till arbetet kring 

diskriminering.  I och med tidsbrist så hade jag inte möjlighet att intervjua motsvarade befattning på 

Vårdcentralen Ödehög. En sådan person hade kunnat vara en HR ansvarig vid centrumet för 

primärvård. Den personen hade kunnat bidra till en ökad förståelse för centrumet för primärvårdens 

arbete kring diskriminering.  

1.10 Avgränsningar 

För det första avgränsar jag mig i uppsatsen sig till två kommuner av region Östergötlands totalt 13 

kommuner. Sjukvårdsinstanserna valdes i och med storleken på kommunen som de tillhör. 

Linköpings kommun är Östergötlands största kommun. Ödeshögs kommun är Regionen 

Östergötlands näst minsta kommun. I uppsatsen avgränsas innehållet till dessa två 

sjukvårdsinstanser i och med dess olika storlekar. Detta för att kunna belysa skillnader och likheter 

när det kommer till implementeringen av diskrimineringslagen och transpersoners rätt till en icke-

diskriminerande vård i de olika kommunerna. Primärvården är den vårdinstans som personer vänder 

sig till i första han om när de söker vård. Vårdcentralen tillhör primärvården och erbjuder 

undersökningar och behandlingar av de flesta sjukdomar och besvär.  Barn- och kvinnohälsan 25

tillhör kvinnoklinikerna och är ett centrum inom Linköpings universitetssjukhus som erbjuder 

hälso- och sjukvård i samband med gynekologiska sjukdomar, graviditet och förlossning . För det 26

andra avgränsas uppsatsen gällande intervjuerna. Innehållet i uppsatsen fokuserar inte på 

transpersoners perspektiv. En sådan metod hade kunnat bidra med en direkt insyn i hur 

implementeringen av diskrimineringslagen påverkar transpersoner direkt. Däremot hade det krävts 

ett mer omfattande intervjuarbete. I och med tidbrist och ekonomiska aspekter kan detta inte 

genomföras. Även antalet personer som har intervjuats har begränsats till fem anställda. Fler 

 1177 Vårdcentral25
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intervjuer hade såklart kunnat bidra med flera perspektiv på hur implementeringen av 

diskrimineringslagen sker. För det tredje kommer jag i uppsatsen att fokusera på transpersoner som 

paraplybegrepp och därmed inte särskilja underliggande begrepp så som transkvinna, transman, 

ickebinär, intergender eller liknande. Analysen i uppsatsen har inte ett intersektionellt perspektiv 

eftersom fokus är på implementeringskedjan och detta exemplifieras genom implementering av 

diskrimineringslagen och transpersoners rätt till icke-diskriminerade vård. Fokus ligger på 

transpersoner oavsett ålder, sexuell läggning, religionsuppfattning, funktionsvariation eller etnicitet. 

Den sista avgränsningen har att göra med uppsatsens omfång av undersökta vårdinstanser. 

Följaktningsvis hade regionens största, minsta och en mellankommun kunnat undersökas. En 

undersökning av tre vårdinstanser hade kunnat bidra till en mer omfattande förståelse av hur en 

kommuns storlek kan påverka implementeringen av diskrimineringslagen. Däremot fanns inte tiden 

eller ekonomiska resurser för att genomföra ytterligare intervjuer.  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Kapitel 2. Bakgrund vårdinstanser och intervjuobjekt 
 

I följande kapitel presenteras de olika vårdinstanserna samt de intervjuade personerna i uppsatsen.   

 
2.1 Universitetssjukhuset Linköping 
 
Linköpings universitetssjukhus erbjuder nästan 600 vårdplatser och har över 5000 medarbetare. 

Sjukhuset har ett väletablerat samarbete inom medicinsk forskning och utbildning. Under 2018 

rankades sjukhuset på andra plats i kategorin universitetssjukhus i Sverige av tidningen Dagens 

Medicin.  27

 
2.1.1 HR ansvarig vid Barn- och kvinnocentrum inom Linköpings universitetssjukhus  
HR ansvarig vid Barn- och kvinnocentrum är utbildad personalvetare vid både Örebro- och 

Linköpings universitet. Hon har arbetat vid Linköpings universitetssjukhus i cirka 18 månader men 

hon har arbetat med personalfrågor i totalt 20 år vid bland annat statliga myndigheter, privata 

sektorn och forskningsinstitut. Hennes befattning tillhör staben på Barn- och kvinnocentrum. 

Hennes arbete förklaras som tvärfunktionellt i samverkan med IT, ekonomer och 

verksamhetsutvecklare. Som HR arbetar hon mot medarbetare och arbetsledare samt mot 

patientkontakten. Hennes roll är bland annat att stötta och coacha chefer, arbetar med 

värdegrundsfrågor och medarbetaruppföljning. Hon arbetar även 20% av sin tid med HR strategi på 

Region Östergötland övergripande nivå.  28

 

2.1.2 Barnmorska vid Reproduktionsmedicinska centret  
Barnmorskan arbetar vid reproduktionsmedicinska centret och har arbetar vid Linköpings 

universitetssjukhus i 20 år. Barnmorskan jobbar som vårdenhetschef med personalansvar och möter 

patienter åtta timmar i veckan i sin roll som barnmorska. Barnmorskan sitter i samverkansgruppen 

vid  Barn- och Kvinnocentrum och arbetar för att utveckla en likabehandlingsplan. Hon har 

utbildning som sjukskötare från Hälsouniversitetet samt barnmorskeutbildning vid Örebro 

 Region Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping27
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universitet.   29

2.1.3 Barnmorskan vid kvinnohälsan inom Linköpings universitetssjukhus   
Hon arbetar som barnmorska vid kvinnohälsan i Linköping. Kvinnohälsan är en del av Barn- och 

Kvinnocentrum och Linköpings universitetssjukhus. Hon har arbetat 12 år sammanlagt på 

vårdinstitutionen, sex år deltid samt sex år heltidsanställd. Tidigare har barnmorskan vid 

kvinnohälsan arbetat på förlossningsavdelningen BB samt vid BB mottagningen vid Linköping.   30

 
2.2 Vårdcentralen Ödeshög  
Vid vårdcentralen Ödeshög arbetar omkring 20 personer mot de 5100 listade patienterna. 

V å r d c e n t r a l e n t i l l h ö r p r i m ä r v å r d c e n t r u m e t o c h e r b j u d e r l ä k a r m o t t a g n i n g , 

distriktsköterskemottagning samt barnavårdcentral.   31

 

2.2.1 Samordnaren vid Ödeshögs vårdcentral  

Samordnaren är undersköterska vid Vårdcentralen Ödeshög sedan 10 år. Dessförinnan arbetade hon 

inom kommunen med äldreomsorg. Hon utbildade sig vid Jönköpings universitet till 

undersköterska. Sedan ett år tillbaka har hon haft en samordningsroll som innebär att hon stöttar 

vårdcentralchefen i hennes arbete. Arbetet har delvis en administrativ karaktär i form av 

schemaläggning och samordning med tillhörande ansvar för områdena.   32

2.2.2 Distriktsköterska vid Ödeshögs vårdcentral 

Arbetar vid Vårdcentralen Ödeshög som distriktsköterska sedan 2010. Hon utbildade sig som 

sjuksköterska i Norrköping samt tog distriktsköterska examen i Linköping. Tidigare har hon arbetat 

vid Linköpings universitetssjukhus samt vid Motala sjukhus inom psykiatrin.   33
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Kapitel 3. Kunskap och utbildning på regional nivå 
I kapitel tre presenteras regionens tillvägagångssätt för att implementera diskrimineringslagen när 

det kommer till transpersoner inom vården. Därefter presenteras resultaten av intervjuerna från 

Linköpings universitetssjukhus och Ödeshögs vårdcentral när det kommer till kunskap och 

utbildning för att implementera diskrimineringslagen.  

3.1 Region Östergötland 

I Region Östergötland togs det 2017 fram en kunskapsöversikt som finns tillgänglig för alla 

anställda inom regionen på regionens intranät. Materialet som regionen gav till sina anställda syftar 

till att sprida information och för att uppnå en ökad kunskapsnivå angående likabehandling. 

Materialet är tänkt att användas i arbetsgrupper och på chefsträffar.  Det kommer från regionens 34

övergripande mål för att öka lika behandling. Det är ett redskap för att kunna uppnå regionens mål 

med att systematiskt arbeta med likabehandling, identifiera brister, risker, normer och strukturer 

som kan leda till diskriminering. Det finns en målsättning att skapa en normkritik som ökar 

medvetenheten om diskriminering. Materialet belyser laggrunderna kring diskriminering, varför 

arbetet ska genomföras, vad diskriminering är, handlingsplaner, begreppsförklaring, 

framgångsfaktorer, kunskapsstöd och arbetsmaterial och vad det är som sker vid diskriminering.  35

3.2 Linköpings universitetssjukhus  

3.2.1 HBTQ utbildningar 

I och med uppdateringen av diskrimineringslagen år 2017 krävs det inte lägre en plan för framtida 

arbete mot diskriminering på arbetsplatsen, istället krävs det att det finns dokumentation av arbetet 

som görs.  Barn- och Kvinnocentrum har dock valt att behålla systemet av en handlingsplan för 36

avdelningen. Argumentet är att en handlingsplan kan sammanfatta det aktiva arbetet med 

dokumenterade åtgärder samt med tillhörande tidsplan. I handlingsplanen ingår det att staben ska 

utföra HBTQ utbildningar.  År 2016 Genomförde staben vid Barn- och Kvinnocentrums en HBTQ-

 HR ansvariga vid Barn- och kvinnocentrum, Intervju 8/5-201834

 HR ansvariga vid Barn- och kvinnocentrum, ”Likabehandling i arbetslivet” 2017-0935
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diplomering utfärdad av företaget Adlon . Adlon är en sammansatt grupp som består utav tre 37

landsting och fem regioner. Deras arbete är att utbilda och kompetensutveckla personal inom 

regionen inom bland annat HBTQ . Region Östergötland köpte in tjänsterna från företaget Adlon . 38 39

Omkring 90% av ledningen ska vara närvarande och godkända för att hela centrumet ska kunna bli 

godkända med HBTQ-diplomering. Utbildningen innebar bland annat förberedande datorövningar, 

en heldags utbildning med övningar samt uppgifter efter utbildningen som skulle rapporteras av till 

företaget.  Adlons utbildningsprogram innebär en ”grundläggande HBTQ-kompetens för att 40

förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för HBTQ-personer”. Företaget menar att bemötande av 

patienter är avgörande för en bra vård. HBTQ-personer har ofta dåliga erfarenheter av ett 

heteronormativt bemötande från vårdpersonal vilket i värsta fall kan innebära att de inte söker 

vård.  HBTQ-diplomeringen av Adlon kräver att kunskaperna arbetas med efter det att avdelningen 41

har blivit godkända. Med två års intervall kontaktar företaget Barn- och Kvinnocentrum för en 

uppföljning, detta för att säkerställa att avdelningen fortfarande jobbar för att öka rättigheterna för 

HBTQ-personer.  Däremot kommer Adlon att upphöra efter år 2018. Adlon som omfattas av fem 42

regioner och tre landsting har tidigare finansierats av Folkhälsomyndigheten men från och med 

2018 erhåller inte Adlon finansiering längre och tvingas därför till avveckling. HBTQ-

diplomeringen är däremot självfinansierat och kommer att fortsätta efter 2018.   43

HR ansvarig vid Barn- och Kvinnocentrum har genomgått utbildningen med företaget Adlon. Hon 

uttrycker en positiv inställning till utbildningen då diskussioner som tidigare inte hållits tog plats. 

Hon menar att utbildningen innebar att deltagarna blev medvetna om sina fördomar, fick nya 

kunskaper och en ny medvetenhet. Utbildningen resulterade även i samtal och diskussioner som  

bestod även efter att utbildningen var genomförd. Deltagarna fick även möjlighet att genomgå en e-

utbildning där begrepp som berör trans, så som cis-norm, presenterades. Under utbildningen var 

frågor om sexualitet i fokus. Kunskapen efter utbildningen har lett till diskussioner kring Barn- och 
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Kvinnocentrums praktiska delaktighets och tillgänglighets arbete. HR ansvarig berättar att 

diskussion uppstod kring exempelvis blanketters utformning och skyltar på toaletter och huruvida 

dessa är stereotypa och utgår från en cis-norm eller hetronorm.  

HR ansvarig vid Barn- och Kvinnocentrum och barnmorskan vid reproduktionsmedicinska centret 

har olika uppfattningar angående utbildningen. Reproduktionsmedicinska centret är en av 

avdelningarna som har genomfört HBTQ-diplomeringen. Vid reproduktionsmedicinska centret har 

hela avdelningen gjort utbildningen. De befattningar som genomgått utbildningen är således läkare, 

sjukvårdare, undersköterskor, barnmorskor och så vidare. Utbildningen skedde hösten 2017 av 

Adlon. Utbildningen av Adlon hade fokus på könssjukdomar och sexualitet. Information som 

reproduktionsmedicinska centret redan besitter. Barnmorskan vid reproduktionsmedicinska centret 

som genomgick utbildningen med Adlon hade velat se en större lyhördhet hos företaget inom vilka 

de utbildade och vad deras behov var. Vidare hade barnmorskan velat se en bättre anpassning till 

just deras avdelnings behov. Utmaningarna som barnmorskan vid reproduktionsmedicinska centret 

ser inom kliniken är att en transperson som söker sig till vården ska ha ett bättre bemötande. Det 

finns ett behov av att personalen ska vara pålästa, inlyssnande och respektfulla mot patienter. Ett 

exempel på respekt handlar om att använda rätt pronomen och namn. Barnmorskan anser att 

transpersoner som söker sig till reproduktionsmedicinska centret ska kunna förvänta sig ett bra 

bemötande och kunskap. Barnmorskan menar att utbildningen av Adlon inte hade avdelningens  

specifika utmaningar i beaktning. Adlon ska återkomma till reproduktionsmedicinska centret för 

vidare utbildning i och med att centrumet uttryckt missnöje med utbildningen. Utbildningen 

kommer beröra bemötande av patienter. För att hålla kunskapen vid liv kommer avdelningen att 

årligen återuppta kunskapen som de lärt sig.   44

Kvinnohälsan är en del av Barn- och Kvinnocentrum och kvinnokliniken där omkring 35-40 

barnmorskor arbetar. Dit söker sig personer exempelvis i och med graviditet, preventivmedel och 

cellprovtagning. Personalen vid kvinnohälsan har inte gjort HBTQ-diplomeringen med företaget 

Adlon. Vid intervju med Barnmorskan vid kvinnohälsan berättar hon att hon inte har hört talas om 

diplomeringen. Däremot uttrycks ett stort behov av utökad kunskap angående transpersoner och 

bemötandet av transpersoner inom vården. Hon menar på att kunskapen är bristfällig. Den kunskap 

som finns är beroende av personliga erfarenheter och men att den övergripande kunskapen inom 

 Barnmorskan, Telefonsamtal 29/5-2018.44
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professionen är bristfällig. Hon menar att hur personalen uttrycker sig och den kunskap som de tror 

sig ha stämmer inte överens med vad patienterna förväntar sig av vården. Barnmorskan vid 

kvinnohälsan  är positiv till utbildningar som belyser problematiken och ökar kunskapen. Hon 

menar att ökad förståelse kan leda till en möjlighet att bryta strukturella mönster. Utbildning hade 

kunnat leda till att personer som söker sig dit i och med graviditet eller preventivmedel kan få ett 

mer öppet bemötande där personalen har mer insyn i patientens livssituation.  Verksamhetschefer 45

är de personer som är chefer över klinikerna under Barn- och Kvinnocentrum. Det är 

verksamhetscheferna som har till ansvar att erbjuda de anställda HBTQ-diplomering. Målsättningen 

för Barn- och kvinnocentrum är att alla anställda under Barn- och Kvinnocentrum ska HBTQ 

diplomeras. När en utbildning ska ske är upp till varje verksamhetschef.  46

3.3 Vårdcentralen Ödeshög  
Vid intervjuerna vid Vårdcentralen Ödeshög tillfrågades personalen om deras kunskap kring 

begreppet trans. En distriktsköterska vid Ödeshögs vårdcentral svaras att hon upplever att hon inte 

vet vad trans-begreppet innebär. Hon betonar dock att en patient är en patient oavsett dennes 

sexuella läggning. Hon tror inte heller att kollegorna vid vårdcentralen har kunskap kring vad 

begreppet trans innefattar.  Samordnaren vid Ödeshögs vårdcentral berättar att hon tycker att det är 47

ett svårt begrepp. Hon problematiserar begreppet genom att förklara att en person i vissa situationer 

kan identifiera sig på ett sätt och i andra sociala situationer kan personen identifierar sig på annat 

vis. Samordnaren drar paralleller till sin egen livssituation där det i hennes privatliv förekommer en 

person som identifierar sig som trans. Däremot förklarar hon att hon inte har någon djupgående 

kunskap kring begreppet utöver det som hon har lärt sig inom jobbet och i vardagliga möten. Vid 

frågan om kollegorna på vårdcentralen har kunskap kring begreppet trans förklarar samordnaren att 

hon tror att den generella kunskapsnivån är liknande hennes kunskaper om inte mer.   48

Hösten 2017 hade vårdcentralen Ödeshög en utbildningsdag för alla anställda. Utbildningsdagen 

innebar interna diskussionen samt en extern föreläsare.  Föreläsaren arbetar vid 49
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utbildningsföretaget Add Gender. . Add Gender arbetar för företag och organisationer för att öka 50

kunskapen kring inkludering. Add Gender samlar föreläsare som genom konsultation med företaget 

eller organisationen lägger fram ett utbildningsmaterial. Målet är att bygga en tillåtande arbetsplats, 

stärka företaget eller organisationens varumärke och affärsmodell.  Den föreläsare som utbildade 51

medarbetade på Ödeshögs vårdcentral har en filosofie magisterexamen i konstvetenskap och visuell 

kommunikation från Linköpings universitets program för kulturvetenskap . Distriktsköterskan vid 52

vårdcentralen deltog under utbildningsdagen. Hon berättar att föreläsaren pratade om 

homosexualitet. Hon kommer inte ihåg om de berörde begreppet trans eller transpersoner speciellt. 

Distriktsköterska tyckte dock att föreläsaren var inspirerande och rolig.  Samordnaren vid 53

vårdcentralen deltog även hon under utbildningsdagen. Även hon berättar om en avslappnad och 

rolig föreläsning som diskuterades även efter utbildningsdagen. Vid frågan om vad utbildningen tog 

upp kring trans-begreppet är samordnaren tvekande och förklara att han tog upp olika delar men 

mer specifikt kan hon inte säga.   54

Vårdcentralen har inte genomfört någon utbildning med inriktning mot transpersoner eller trans-

begreppet. Distriktsköterska vid Ödeshögs vårdcentral berättar att hon anser att utbildning över lag 

är något positivt. Hon förklarar att hon gärna skulle vilja lära sig mer om transpersoners 

livssituation. Hon förklarar att hon har kunskap hur ”Svenssons” tänker och lever, hon lägger dock 

till att oavsett trans-person eller inte så tänker personerna troligtvis likadant. Distriktsköterskan 

menar att hon bemöter alla patienter likvärdigt oavsett vem dem är och oavsett hur deras 

livssituation ser ut. Hon menar att ett bra bemötande är väsentligt för att säkerställa en trygg vård. 

Ett bra bemötande definierar hon som ett möte där patienten blir lyssnad på och blir respekterad för 

det den är. Hon poängterar att vårdcentralen har ett bra bemötande av sina patienter, en andning till 

det har att göra med vårdcentralens storlek. Hon påpekar att större vårdcentraler inte har samma 

möjligheter att ge ett bra bemötande av patienterna. Hon förklarar att hon inte behandlar en 

transperson på ett annorlunda sätt utan bemöter de professionellt.   Samordnaren vid Ödeshögs 55
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vårdcentral förklarar att det inte finns någon inbokad utbildning som belyser transpersoner eller 

trans-begreppet i den närmaste framtiden. Hon ställer sig dock positivt till kunskapsutveckling inom 

trans. Vad för typ av utbildning vårdcentralens personal skulle kunna gå vet inte samordnaren men 

hon berättar att det är vårdcentralschefen som bokar utbildningsdagarna. Samordnaren menar att det 

finns riktlinjer från ledningsgruppen kring utbildningsdagar.  Vårdcentralschefen förklarar att 56

utbildningen är godkänd av Region Östergötlands ledning i HBTQ utbildning för medarbetare. Hon 

förklarar att det finns längre och mer omfattande utbildningar som Region Östergötland i första 

hand rekommenderar.   57

 Samordnaren vid Ödeshögs vårdcentral, Intervju 21/5-201856
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Kapitel 4. Resurser, tjänster och handläggning på regional nivå 

Följande kapitel redovisas resultaten från intervjuerna vid Linköpings universitetssjukhus och 

Ödeshögs vårdcentral. Fokus är på resurser, tjänster och handläggning på regional nivå. När det 

kommer till resurser har jag i uppsatsen efter intervjuerna identifierat tre fokusområden, interna 

verktyg och tid, arbetsplatsträffar och extern kunskapsinsamling. 

4.1 Linköpings universitetssjukhus 

4.1.1 Interna resurser: Interna arbetsverktyg och tid 

Barnmorskan vid kvinnohälsan vittnar om ett ökat behov av kunskap kring transpersoner för att 

kunna erbjuda en icke-diskriminerande vård. När Barnmorskan tillfrågas hur hon och hennes 

kollegor kan samla information för att uppnå en ökad kunskap kring trans är hon osäker kring 

svaret. Hon hänvisar till interna PM och de riktlinjer som finns att söka på intranätet. Däremot 

förklarar hon att det är svårt att finna information eftersom den interna datorbasen har ett så pass 

stort flöde. Den största problematiken för kunskapsinsamlandet är enligt barnmorskan vid 

kvinnohälsan tid. Personalen vid kliniken har inte tid att söka upp nödvändig information, detta i 

och med en upplevd personalbrist. Vidare menar hon att det är upp till varje individ att disponera sin 

tid för att kunna inskaffa kunskap angående begrepp så som trans. Hon förklarar att personalstyrkan 

inte ligger i balans med den ökade nivån av kontroller av patienter.  58

4.1.2 Intern resurs: Arbetsplatsträffar 

Barn- och Kvinnocentrum befinner sig nu inför en centrumöverskridande förändring, något som 

diskuteras ytterligare i avsnitt 5.1. Arbetet för att stärka kunskapen kring likabehandling, HBTQ, 

där trans inräknat är pågående. Ett exempel på aktiva åtgärder handlar om arbetsplatsträffarna vid 

de olika klinikerna. Vid arbetsplatsträffarna kommer de anställda att ha möjlighet att mer frekventa 

föreläsningar med mer kortfattade dragningar, som innehåller information kring vad 

diskrimineringslagen är, vad handlingsplanen är samt värdegrundsfrågor.  Barnmorskan vid 59

 Barnmorskan vid kvinnohälsan, Intervju 4/6-201858
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kvinnohälsan upplever att arbetsplatsträffarna vid hennes klinik fungerar bra i och med den relativt 

nya förändringen. Mötena delas in i medicinska möten och övriga möten som tar upp frågor så som 

arbetsmiljö. Arbetsplatsträffarna har därmed blivit en viktig resurs för de anställda då de har 

möjlighet att ställa frågor och reda ut frågetecken.   60

4.1.3 Externa resurser: Extern kunskapsinsamling  

Vid undersökning av resurser, tjänster och handläggning har jag i uppsatsen räknat in externa 

resurser. Externa resurser kan användas för att utöka kunskapen kring trans och diskriminering 

inom vården för att på så sätt kunna utöka vården för transpersoner. Vid socialstyrelsen går det att 

finna offentliga publikationer i form av bland annat broschyrer och PM som berör jämlik vård och 

HBTQ. Bland annat finns det att läsa och beställa publikationerna ”God vård av vuxna med 

könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd”, ”God vård av Barn-och ungdomar med könsdysfori” och 

”Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete”.  Personalen vid 61

reproduktionsmedicinska centret har inte några krav från verksamhetschefen att läsa på av 

materialet som finns tillgängligt. Barnmorskan på reproduktionsmedicinska centret tillika 

verksamhetschefen berättar att hon själv har tagit del av materialet men förtydligar att hon inte har 

gjort någon djupare inläsning.  Barnmorskan vid kvinnohälsan anser att hon inte har kunskap kring 62

den extern information som finns tillgänglig för henne. Hon menar att det största hindret för att hon 

ska kunna läsa sig in i material eller söka efter externt material är tidsbrist. Om hon hade behövt 

vända sig till extern kunskapsinsamling hade hon använt sig i första hand av sökverktyget Google 

förklarar hon.   63

4.2 Vårdcentralen Ödeshög 

4.2.1 Interna resurser: Interna arbetsverktyg och tid 

Under intervju med samordnaren vid Ödeshögs vårdcentral tillfrågas hon om det finns något internt 

material som hon och personalen kan ha tillgång till för att erbjuda patienter en likvärdig vård. Hon 
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vänder sig till likabehandlingsplanen som alla vårdcentraler har, något som är styrt av 

primärvårdcentrum. Det uppstår däremot förvirring huruvida vart materialet går att finna. Vid 

Ödeshögsvårdcentral använder de sig utav ett digitalt mappsystem där alla dokument sparas.  Flera 64

anställda blev involverade i att hitta de beröra dokumenten.  Samordnaren berättar att materialet 65

även ska gå att hitta på intranätet. Hon menar att de anställda vid vårdcentralen har koll på var de 

kan finna det interna materialet och arbetsverktygen.  Under intervju med distriktsköterska vid 66

Ödeshögs vårdcentral berättar hon att hon själv inte är inläst på materialet. Hon bekräftar att det 

finns på intranätet men att hon däremot inte har tid att läsa sig in sig på materialet. Hon berättar att 

personalen en gång om året får informationen återberättad vid arbetsplatsträffarna. Hon 

understryker att vården är under ett högt tryck och att hon inte har möjlighet i sitt yrke att läsa 

internt material. Istället för att läsa material brukar distriktsköterska vända sig till sina kollegor när 

hon har tankar eller frågor. Vanligtvis pratar hon med de som arbetat vid vårdcentralen en längre 

tid.  Samordnaren bekräftar distriktsköterska upplevelse av tidsbrist. Hon vittnar om att ett hinder 67

för vårdcentralen att göra vidare utbildningar eller HBTQ certifieringar är just tid.   68

4.2.2 Intern resurs: Arbetsplatsträffar 

Varannan vecka har distriktssköterskan vid Ödeshögs vårdcentrals arbetsgrupp personalmöten. 

Under mötena brukar verksamhetschefen informera de anställda om eventuella förändringar som 

sker. Likabehandlingsplaner uppdateras årligen, i och med förändringarna brukar 

verksamhetschefen ordna möten för att uppdatera personalen.  Vidare berättar samordnaren att det 69

årligen är arbetsplatsträffar, där personalen blir informerade om förändringar i vårdcentralens 

centrala dokument och förhållningssätt.   70
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4.2.3 Externa resurser: Extern kunskapsinsamling 

Under föregående avsnitt 4.1.3 går det att läsa om externt material och hur detta definieras. Under 

intervjun med vårcentralens samordnare förklarar samordnaren att hon skulle vända sig till RFSL.  71

Inte heller distriktsköterskan har någon direkt kunskap om vilket externt material som finns 

tillgängligt för henne. Hon berättar att hon vänder sig till 1177 Vårdguiden när hon har frågor.  72

Både samordnaren och distriktsköterskan poängterar att tidsbrist som en begränsning som innebär 

att de inte kan ta del av externt material.  
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Kapitel 5. Uttalat engagemang och professionell etik på regional nivå 

 
Kapitel 5 behandlar engagemang och professionell etik för de olika intervjuade vid Linköpings 

universitetssjukhus och Ödeshögs vårdcentral.  

5.1 Region Östergötland 

Som går att läsa i avsnitt 3.1 har Region Östergötland under 2017 tagit fram en kunskapsöversikt 

som finns tillgänglig för alla anställda inom regionen på regionens intranät. Materialet syftar till att 

sprida information och för att uppnå en ökad kunskapsnivå angående likabehandling. Materialet är 

tänkt att kunna användas i arbetsgrupper och chefsträffar. Regionen har övergripande mål för att 

öka likabehandling som ska uppnås genom systematiskt arbete med, likabehandling, identifiering av 

brister, risker, normer och strukturer som kan leda till diskriminering.  73

5.2 Linköpings universitetssjukhus 

Linköpings universitetssjukhus och Barn- och Kvinnocentrum står inför en organisatorisk 

förändring. Det finns i dagsläget en verksamhetsplan för hela centrumet. Till denna 

verksamhetsplan kommer en kompletterande likabehandlingsplan. Under våren 2018 utformades en 

likabehandlingsplan för Barn- och Kvinnocentrum. Tidigare likabehandlingsplan hette ”lika 

rättigheter och möjligheter”.  I och med förändringen i diskrimineringslagen, som berör aktiva 74

åtgärder,  har centrumet beslutat att utforma en ny likabehandlingsplan . Likabehandlingsplanen 75 76

har till syfte att ”Att arbeta systematiskt med likabehandling. Att identifiera brister, risker, normer 

och strukturer som kan leda till diskriminering. Att skapa en normkritik som ökar medvetenheten 

om diskriminering”.  Verksamhetsplanen och likabehandlingsplaner har ett centrumöverskridande 77

perspektiv. Utformningen av likabehandlingsplanen har skett av en central samverkansgrupp. De 

fyra klinikerna inom Barn- och Kvinnocentrum har därtill haft samverkansgrupper om i sin tur har 

varit en del i processen. Därtill finns det handlingsplanerna på kliniknivå. Samverkansgrupperna har 
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vidare utformat mallar för handlingsplanerna för att klinikerna ska applicera de 

centrumöverskridande målen i praktiken. HR ansvarig vid Barn- och Kvinnocentrum har varit en 

del i den centrala samverkansgruppen. Hon berättar att Barn- och Kvinnocentrum ligger i framkant 

bland Linköpings universitetssjukhus olika centrum när det kommer till ett aktivt arbete för en 

jämlik vård och arbetsplats. Barn- och Kvinnocentrum är det första centrumet som har en HBTQ 

diplomerad stab. Likabehandlinsplanen för centrumet hade i början av maj 2018 ännu inte trätt i 

kraft, men var planerad att implementeras under våren 2018.  Däremot vid intervju med 78

barnmorskan vid kvinnohälsan berättar hon att hon inte har kunskap kring likabehandlingsplanen. 

Hon vet inte vart hon kan finna materialet. Likaså förklarar barnmorskan vid kvinnohälsan att hon 

tror att kollegorna vid kliniken inte heller har koll på likabehandlingsplanen, vad den innefattar eller 

hur den påverkar de i deras arbeten. Hon menar att det engagemanget för likabehandling av 

transpersoner som finns främst kommer från personalens egna erfarenheter. Under avsnitt, 4.1.1 går 

det att utläsa att avsaknaden av engagemang för internt material har att göra med tidsbrist. 

Barnmorskan vid kvinnohälsan beskriver att information och riktlinjer kommer ”uppifrån”. Hon 

och kollegorna får information från ledningen men upplever sig inte ha möjlighet att återföra 

synpunkter.   79

5.3 Vårdcentralen Ödeshög 

Som går att läsa under avsnitt 3.1 så tog Region Östergötland fram en kunskapsöversikt som finns 

tillgänglig för alla anställda inom regionen på regionens intranät. Materialet syftar till att sprida 

information och för att uppnå en ökad kunskapsnivå angående likabehandling. Där går det att hitta 

information som belyser laggrunderna kring diskriminering, varför arbetet ska genomföras, vad 

diskriminering är, handlingsplaner, begreppsförklaring, framgångsfaktorer, kunskapsstöd och 

arbetsmaterial och vad det är som sker vid diskriminering.  Vid intervjuer med Ödeshögs 80

Vårdcentral framgick det att personalen inte hade någon omfattande kunskap kring detta material. 

Samordnaren vid vårdcentralen förklarar i intervju att hon vet om materialet men att hon inte är 

inläst i det.  Region Östergötland erbjuder rådgivning och stöd när det kommer till olika 81
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utbildningar som vårdcentralen kan ta. I samråd med regionen fick vårdcentralen själva fatta beslut 

om vilken utbildning vårdinstitutionen skulle genomgå utifrån ett urval av utbildningar. 

Vårdcentralen valde att genomföra en mindre utbildning inom HBTQ med företaget Add Gender.  82

Distriktsköterskan vid Ödeshögs vårdcentral berättar dock om att utbildningen som erbjöds henne 

inte gav henne nya kunskaper om HBTQ. Hon förklarar att utbildningen var rolig och inspirerande 

men att hon  inte tillskansade sig nya kunskaper från föreläsningen. Vidare menar hon att hon inte 

har någon djupare kunskap i diskrimineringslagen tillika begreppet trans. Distriktsköterska berättar 

att hon inte använder sig kontinuerligt av likabehandlingsplanen. Hon berättar att hon brukar läsa 

den någon gång årligen men att materialet är så omfattade så att varken hon eller kollegorna har 

möjlighet att sätta sig in i materialet. Istället för att leta upp material vänder sig kollegorna till 

varandra för stöd.   83
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Kapitel 6. Analys och slutsatser 

I kapitel 6 diskuteras de tre delfrågorna och slutsatser dras om faktorerna kunskap och utbildning, 

resurser, tjänster och handläggning och uttalat engagemang och professionell etik. Slutsatserna 

baseras på resultaten från intervjuerna med de anställda vid Linköpings universitetssjukhus och 

Ödeshögs vårdcentral som tolkats utifrån teorier om implementering.  

6.1 Kunskap och utbildning vid Linköpings universitetssjukhus och Ödeshögs 

vårdcentral 

Både Linköpings universitetssjukhus och Ödeshögs vårdcentral beslöt att, för att uppnå ökad 

kunskap, genomgå utbildningar med externa föreläsare. Ledningen vid Linköpings kvinnocenter 

fattade beslutet att centrumet skulle genomgå HBTQ-diplomering med hjälp av företaget Adlon. All 

personal vid Ödeshögs vårdcentral genomgick utbildning med Add Gender.  

Det finns flera skillnader mellan utbildningarna som vårdenheternas personal deltog. Linköpings 

universitetssjukhus erbjöd e-utbildningar, diskussionsgrupper och en heldags utbildning med Adlon. 

Ödeshögs vårdcentral erbjöd en halvdag med utbildning och tillhörande diskussion med Add 

Gender. Utbildningen med företaget Adlon innebar att personalen blir HBTQ diplomerade medan 

personalen vid Ödeshög inte fick en diplomering efter Add Genders kurs. Det är möjligt att se 

brister i HBTQ-utbildningarna som Linköpings och Ödeshögs personal har genomgått. Ett generellt 

problem som implementeringsforskningen pekar på är ansvarsdriften. Rothstein menar att det är 

problematiskt att skuldbelägga en enstaka offentlig organisation ifall något i implementeringen går 

fel. Han pekar på den tredimensionella relationen mellan stat, medborgare och producent.  84

Producent i dessa fallen är företagen Adlon och Add Gender. Rothstein resonerar att en producent 

som handlar på offentligt uppdrag har inte obetydligt handlingsutrymme för hur den väljer att 

genomföra det offentliga programmet. Detta betyder alltså att Adlon och Add Gender har ett 

betygande ansvar i utformning och innehåll av utbildningarna, så att utbildningarna blir givande och 

kunskapshöjande för personalen som genomgår utbildningarna. Hänsyn bör således tas till 

målgruppen, deras förkunskaper och deras dagliga arbete. Det finns en risk enligt Vedung att 

 Rothstein, 2002, 110-11284
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organisationer arbetar i redan invanda strukturer . Det är möjligt att företaget Adlon och Add 85

Gender arbetar med sina utbildningar så som de alltid har gjort utan att ta hänsyn till målgruppen de 

ska utbilda.  

Min reflektion är att Add Genders utbildning inte har hållit tillräckligt hög kvalité och att företaget 

därmed inte levt upp till det ansvar som Rothstein tillskriver producenten . För det första uttryckte 86

de intervjuade personerna att utbildningen inte var relevant för dem i sitt vardagliga arbete eller att 

de inte kunde ta till sig kunskapen från utbildningarna. För det andra går det att ifrågasätta om en 

person med utbildning i konstvetenskap och visuell kommunikation har rätt akademisk bakgrund 

för att hålla i utbildningen. Utbildningarna la dessutom stor vikt vid könssjukdomar och sexualitet 

istället för att fokusera på bemötande och komplexiteten i begreppet trans, vilket även det kan 

ifrågasättas. Adlon utbildning hade inte samma uppenbara brister som Add Genders utbildning. 

Dock fanns det en tydlig diskrepans mellan om personalen var nöjd med utbildningen eller inte. HR 

ansvarig vid Linköpings universitetssjukhus uttryckte en stor positivism kring utbildningarna och 

menade att utbildningen har fått en stor påverkan inom centrumet. Barnmorskan på 

reproduktionsmedicinska centret var dock inte lika nöjd eftersom hon ansåg att utbildningen inte 

motsvarade vad personalen på hennes avdelning efterfrågade. Barnmorskan vid kvinnohälsan hade 

inte genomgått utbildningen av Adlon och visste att HBTQ-diplomeringarna pågick och erbjöds 

personalen.  

För att ytterligare problematisera ansvarsfrågan så är en förutsättning för att implementering ska 

lyckas, enligt Rothstein, att det finns krav på precis träffbild . Det finns således en tydlig relation 87

mellan programutformningen, mål och förväntade resultat samt utfallet. Exemplet vid Linköpings 

universitetssjukhus där de tre intervjuade personerna hade olika bilder av huruvida utbildningarna 

var lyckade, varav en person inte visste att det pågick, kan ses som ett tecken på att 

implementeringen inte fungerat eftersom det inte fanns en tillräckligt tydlig preciserad målbild. 

Hade utbildningar från början haft en mer precis målbild hade det kunnat leda till att personalen fått 

en mer positiv uppfattning kring utbildningarna.  

 Vedung, 2016, 55-5985
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6.2 Resurser, tjänster och handläggning Linköpings universitetssjukhus och Ödeshögs 

vårdcentral 

När resurser, tjänster och handläggning studerades utpekades tiden, som en viktig resurs som alla 

intervjuade personer betonade. Både personalen vid Linköpings universitetssjukas och Ödeshögs 

vårdcentral uttryckte att de inte hade tillräckligt med tid för att fördjupa sig i frågor om HBTQ. De 

hade exempelvis inte tid för att läsa in sig på materialet som fanns på intranätet, sätta sig in i 

verksamhetsplaner och andra ledningsdokument eller genomföra ytterligare HBTQ-utbildningar. 

Det förefaller finnas en diskrepans mellan vad ledningen tror att personalen har för kunskap och vad 

medarbetarna själva uppfattar. Tidsaspekten är sammankopplat med den kunskapsnivå personalen 

besitter. Rothstein menar att strukturella förhållanden sätter gränser för vad som är möjligt att inom 

rimliga tidsramar och resurser förändra. Han talar om strukturella prioriteringar så som ekonomiska, 

sociala och organisatoriska.  Även Vedung diskuterar styrmedel och betonar att organiseringen av 88

styrmedlen kan påverka implementering . Min reflektion är således att vid både Linköpings 89

universitetssjukhus och Ödeshögs vårdcentral så prioriteras inte tid för inläsning, 

kunskapsinhämtning och så vidare. Istället prioriteras andra arbetsuppgifter såsom möten med 

patienter. Huruvida denna prioritering är rättfärdig tar jag inte ställning till men att det förekommer 

en prioriteringsordning är viktigt att belysa. Rothstein menar att personalen måste ges ett relativt 

stort handlingsutrymme för att bedöma vilka insatser som är lämpliga i olika situationer. Han 

betonar den enskildes ansvar och möjligheter att styra sitt arbete . Detta innebär att personalen vid 90

Linköpings universitetssjukhus och Ödeshögs vårdcentral bör ges ett relativt stort 

handlingsutrymme för att prioritera sin arbetstid. Vedung hade menat att det i många organisationer 

finns en byråkratisk tröghet. Denna tröghet kan ta sig i uttryck att organisationen handlar så som 

den alltid har gjort. Organisationer kan fastna i redan ingrodda vanor, tankar, scheman. Trögheten i 

förändringsarbete kan leda till tröghet i implementering.  Det finns en risk att organisationen vid de 91

båda vårdinstituten prioriterar tid och resurser utifrån hur det alltid brukar prioritera. Detta kan leda 

till att tid för inläsning inte prioriteras något som kan leda till en förhindrad implementering av 

diskrimineringslagen.  
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En annan resurs som studerades var arbetsplatsträffars som både personalen vid Linköping 

universitetssjukhus och Ödeshögs vårdcentral har. De har dock olika upplägg där Linköpings 

universitetssjukhus har arbetsplatsträffar mer regelbundet och med en formell struktur. En av de 

intervjuade säger att mötena är en avgörande resurs för henne och hennes kollegor eftersom det är 

vid de tillfällena som de får information. Informationen kan bland annat beröra HBTQ- och 

likabehandlings frågor. Ödeshög har arbetsplatsträffar varannan vecka och personal uttrycker att 

mötena fungerar bra. Personalen vid Ödeshög är beroende av personalmötena eftersom det är den 

resursen som personalen har för att hålla kunskapen uppdaterad. Arbetsplatsträffarnas innehåll är 

beroende av vad varje enhetschef prioriterar. Detta kan bidra till att medarbetarna på de respektive 

enheterna har olika kompetenstvå i HBTQ-frågor eftersom enhetscheferna kan göra olika 

prioriteringar av vad arbetsplatsträffarna ska innehålla. Rothstein diskuterar professionella kårers 

kunskap och exemplifierar detta med sjukvården. Han menar att sjukvården är en verksamhet där 

olika fall hanteras vilket innebär att det är svårt att ha precisa regler. Med detta resonemang kan 

man alltså argumentera för att arbetsplatsträffarnas struktur är välfungerande om de är flexibla och 

har olika innehåll beroende på verksamhetens behov. Rothstein menar även att i en komplex 

verklighet måste organisationer vara beroende på att söka ny kunskap och klara av att anpassa sig 

till verkligheten. Detta kräver en hög grad av organisatorisk autonomi vilket innebär att 

vårdenheterna ett eget ansvar att utföra offentliga uppgifter.  Den offentliga uppgiften i detta fall är 92

att uppfylla diskrimineringslagens krav på en icke-diskriminerande vård och vårdenheterna har 

bland annat arbetsplatsträffar som en resurs för att uppfylla detta.  

6.3 Uttalat engagemang och professionell etik på Linköpings universitetssjukhus och 

Ödeshögs vårdcentral

När det kommer till engagemang så är det möjligt att utifrån intervjuerna kartlägga olika 

engagemang beroende på individerna och organisatorisk nivå. Barn- och Kvinnocentrum satsar på 

en organisatorisk förändring med verksamhetsplaner och kompletterande likabehandlingsplaner. 

Barn- och Kvinnocentrum ligger i framkant inom Linköpings universitetssjukhus olika centrum när 

det kommer till ett aktivt arbete mot en jämlik vård och arbetsplats. Under våren 2018 tog HR 

ledningen fram material som ska finnas tillgängligt för de olika centrumen och arbetsgrupperna. 

Material ska finnas tillgängligt för enhetscheferna att ta vidare under lokala personalmöten,  såsom 
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arbetsplatsträffar. Även här går det att påpeka Vedungs tröghetstes . Det finns risk för att 93

enhetscheferna inte prioriterar det materialet som centrumet har tagit fram för arbetsgrupperna. En 

tröghet hos enhetscheferna kan ta sig i uttryck att de arbetar så som de alltid har gjort, undviker 

centrumets uppmaningar. Detta kan innebära friktion i  implementeringskedjan. Vidare finns det, 

enligt Vedung, en risk i att enhetscheferna misstänker att åtgärderna inte är angelägna vilket leder 

till att de minskar sin ansträngning i sin implementering . Vidare ingår det i storsatsningen att 94

utbilda centrumcheferna inom HBTQ. Barn- och Kvinnocentrum är det första centrumet som har en 

HBTQ-diplomerad stab. Detta sammantaget ger en bild av att ledningen vid Linköpings 

universitetssjukhus har ett stor engagemang när det kommer till diskriminering och likabehandling. 

När det kommer till de två medarbetarna i verksamheten som intervjuades så fanns det ett visst 

engagemang för HBTQ-frågor i och med att de hade deltagit i utbildningarna och gjort viss 

inläsning i ämnet. Även i frågan om engagemang är det relevant att återkomma till Rothsteins 

tredimensionella relation mellan stat, medborgare och producent . Det är möjligt att se ledningens 95

ansvar i att öka personalens engagemang. Detta kan skapas genom utbildningar, tid för instudering 

och arbetsplatsträffar. Adlon och Add Gender är i egenskap av producenter ansvariga för att skapa 

engagemang. Ansvaret är däremot mer begränsat än det ansvar som ledningen har för att öka 

engagemanget. 

Min reflektion är att engagemang ofta är förknippat med kunskap. Engagemang är således inte 

något som personer har eller inte har, utan engagemang kan väckas, stärkas och växa fram. En 

förutsättning för detta är dock att resurser såsom tid och utbildning finns.  

 
6.4 Sammantagna slutsatser om implementering av diskrimineringslagen  
Implementeringsprocessen från ledande statsmakt till den slutliga tjänstemannen bör ske 

friktionsfritt menar Lundqvist . Detta innebär att implementeringen uppnår den samhällsstyrning 96

som politikerna önskat. Vid Linköpings universitetssjukhus och vid Ödeshög vårdcentral är det 

möjligt att se indikationer som tyda på en friktion vid implementeringen av diskrimineringslagen. 
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För att diskrimineringslagen ska implementeras på ett bra sätt krävs det att personalen vid 

vårdinstitutionerna har kunskap, resurser och engagemang menar Rothstein. Varierande kvalité i 

utbildningarna från Adlon och Add Gender har inneburit att nödvändig kunskap om HBTQ inte 

tycks ha nått fram till personalen. Personalen beskriver även att tidbrist har inneburit att de inte haft 

möjlighet att läsa in sig på det interna och externa materialet som finns om HBTQ. I studien har det 

framkommit att det vid vårdinstitutionernas ledning finns ett engagemang för frågorna men att detta 

engagemang inte genomsyrar hela organisationen och alla medarbetare. Det bristande 

engagemanget kan både bero på låg kunskap om HBTQ-frågor samt att personalen upplever 

tidsbrist. Det är samtidigt möjligt att ifrågasätta implementeringsteorins kriterier om att engagerang 

är en förutsättning för implementering. Implementering är långa processer och både Linköpings 

universitetssjukhus och Ödeshögs vårdcentral genomgår organisatoriska förändringar som under 

tiden för intervjuerna inte hade trätt i kraft. Att personalen ska uppbåda engagemang för frågorna 

kan vara för mycket att begära, huvudsaken är att medvetenhet finns kring vad diskrimineringslagen 

innebär i förhållande till deras arbetsuppgifter. Det är även möjligt att ifrågasätta hur mycket 

kunskap om HBTQ som personalen förväntas ha i relation till den tid som de förväntas lägga ner på 

inläsning. Det krävs också att det finns ett stort handlingsutrymme för personalen att styra sitt 

arbete och prioritera sin tid. Svaret på även denna fråga torde bli att personalen ska leva upp till 

diskrimineringslagens krav på en icke-diskriminerande vård men att personalen inte kan förväntas 

besitta expertkunskap inom ämnet.  

6.5 Forskningsläget i förhållande till denna studie 

Forskningsteoretiker så som Hill och Vedung konstaterar att det inte finns några exakta variabler 

som krävs för att implementering ska vara framgångsrik. Däremot finns det indikatorer som kan 

användas för att undersöka hur vida implementeringen är lyckad eller inte. I studien används tre 

frågeställningar för att undersöka huruvida implenteringen av diskrimineringslagen är lyckad eller 

inte. Vedung ger exempel på variabler som kan vara användbara när det kommer till 

implementering mellan högsta och mellersta nivån. Han använder sig utav följande variabler: 

implementerarnas förståelse, vilja och kunskap, entreprenörer, eldsjälar, förkämpar och slutligen 

byråkratins intresse.  I studien används liknande faktorer för att undersöka implementeringen av 97

diskrimineringslagen. Dessa är: kunskaper och utbildning, resurser i tjänster och handläggning samt 

engagemang och professionell etik. Slutsatserna för studien är att det går att urskilja friktioner i 
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implementeringen av diskrimineringslagen vid Linköpings universitetssjukhus och vid Ödeshög 

vårdcentral. Friktionerna berör kunskap och utbildning, tidsbrist samt engagemang. Utifrån 

Vedungs teorier är det därmed möjligt att se hur implementeringen vid högsta och mellersta nivån är 

bristfällig. 

Jag har inte kännedom om att det finns någon annan studie som  undersöker diskrimineringslagen 

utifrån ett implementeringperspektiv. Resultatet från min studie ligger i linjer med tidigare 

implementeringsforskning. Det går inte att säkert avgöra att implementering är framgångsrik eller 

misslyckad. Det finns däremot tecken som tyder på friktion. Både Hill och Vedung menar att för att 

kunna undersöka huruvida implementering är lyckad eller inte krävs det att målen för policyn 

undersöks. Om målen för policyn har uppnåtts är implementeringen lyckad. Diskrimineringslagen 

syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter. Alla personer i Sverige har rätt till 

att inte bli diskriminerade inom hälso- och sjukvården . Huruvida målen för diskrimineringslagen 98

uppfylls eller inte undersöks inte i den här uppsatsen. Däremot vore det ett relevant nästa steg att 

undersöka i en annan studie.  

6.6  Behov av vidare studier 

Det finns all anledning att genomföra ytterligare studier i ämnet för att få en ökad förståelse av 

transpersoners upplevelse av vård. För det första är det relevant i att bryta ner paraplybegreppet 

trans för att på en djupare nivå undersöka underkategorier. Genom uppsatsen gång har det klargjorts 

att transpersoner möter olika typer av diskriminering inom vården. Att generalisera vad för typ av 

problem som transpersoner möter kan komma att ge felaktiga resultat. Vidare studier bör fokusera 

på hur implementeringen av diskrimineringslagen sker på regional nivå när det kommer 

transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård för transmän, transkvinnor, ickebinära och så 

vidare. För det andra finns en relevans i att göra ytterligare avgränsningar. Uppsatsen uppmanar till 

att åskådliggöra transpersoners rätt till en icke-diskriminerande med ett intersektionellt perspektiv. 

Vidare studier kan behöva undersöka hur etnicitet, ålder, funktion, religion och sexualitet kan 

komma att påverka transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård. Andra avgränsningar kan 

beröra transpersoner med barn, transpersoner med uppehållstillstånd och så vidare. För det tredje 

finns det en relevans i att undersöka huruvida etnicitet, ålder, funktion, religion, sexualitet, kön och 

könsöverskridande identitet eller uttryck påverkar personalens engagemang och kunskap kring 
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transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård. I uppsatsen har jag undersökt 

implementeringskedjan och huruvida tjänstemän inte vill eller kan följa styrningen i form av 

undersökning av tillgänglig kunskap, utbildning, resurser och uttalat engagemang hos 

tjänstemännen. Vidare studier kan komma att undersöka huruvida implementeringskedjan är 

fungerande när det kommer till oprecisa eller oklara styrningar och huruvida det kan få en inverkan 

på transpersoners rätt till en icke-diskriminerande vård.  
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