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Sammanfattning  
Genom att intervjua fyra personer som identifierar sig som trans har denna studie undersökt hur 
upplevelsen av att identifiera sig med en könsidentitet som inte överensstämmer med samhällsnormen 
påverkat vid valet av vad individen vill jobba med. Med utgångspunkt i queerteori och kvalitativ 
metod har resultatet visat att deltagarnas möjlighetshorisont influeras av diskriminering, psykisk 
ohälsa och den påfrestning som uppstår hos individerna av att verka i ett normativt samhälle. För dessa 
individer blir arbetsplatsens kultur och förståelse för behovet av acceptans och trygghet viktigare än 
vilken bransch individen söker sig till. Hur synlig individen vill eller orkar vara påverkar också 
intresset för olika yrken. Studien bekräftar att samhällets utformning begränsar vissa möjligheter till 
anställning för personer som identifierar sig som trans. 

 

Nyckelord 

könsidentitet, trans, karriär, diskriminering, psykisk ohälsa 



My body is not made for this 
society  
How the experience of identifying with a non-conforming gender 
identity affects the choice of vocation 

Annika Davén 

 
Abstract 
 

By interviewing four individuals who define themselves as transgender, this study has researched how 
identifying with a gender that does not conform to the views of normative society effects their choice 
of vocation. Taking queer theory as a point of departure and using a qualitative interview method the 
results show that the respondents’ horizon for action is limited by the influence of discrimination, 
mental health and the strains experiences by simply living in a normative society. Acceptance and 
feeling safe in the workplace therefore becomes of particular importance, more so than what 
profession one chooses or the tasks that such a position entails. To what extent the individual wants or 
has the energy to be visible in their employment affects how appealing a line of work is but society 
itself also limits the possibilities for certain employment positions due to identifying oneself as 
transgender.  
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Inledning 
”Min kropp är inte gjord för det här samhället.” Dessa genomträngande ord använder en av 
deltagarna i denna studie när denne beskriver sin relation till arbetsmarknaden. Denna individ upplever 
sig ha kunskap, förmåga och kompetens som denne upplever inte kommer till sin rätt på 
arbetsmarknaden då den uttrycks på ett sätt som inte alltid är bekväm för omgivningen. Dels beror 
erfarenheten på diskriminering, att vissa människor inte vill anställa andra människor som de upplever 
som främmande. Alternativt kan det vid anställning finnas kollegor som har svårigheter att acceptera 
en viss typ av individ som jämbördig. Den allmänna erfarenheten av att vara transperson i dagens 
samhälle ger upplevelser som påverkar individens perspektiv på vad som är möjligt och inte. Även de 
tillfällen då arbetsmarknaden är välkomnande kan andra hinder komma i vägen som är formade av 
tidigare företeelser och omständigheter. 

En större andel av transpersoner mår sämre än övriga befolkningen (Statens Folkhälsoinstitut 2006). 
Detta är inte en konsekvens av deras könsidentitet utan snarare vad erfarenheten av att besitta en icke-
normativ könsidentitet leder till för verkningar. Vad som påverkar transpersoners livssituation 
osynliggörs ständigt då de berör en så pass liten del av befolkningen att exempelvis 
Arbetsförmedlingen inte har en egen statistik som berör dem (Ungdomsstyrelsen 2010). Det finns inte 
någon forskning i Sverige om hur könsidentitet påverkar karriärval och väldigt liten sådan forskning 
utomlands.  

Det krävs en viss försiktighet när en beträder detta ämne – att undersöka hur upplevelsen av att 
identifiera sig som transperson påverkar resonemang kring karriärval. Det finns en risk med att det blir 
en exotifiering kring de mänskliga uttryck som en själv inte förstår. Som författare vill jag inte driva 
ett forskningsprojekt där det är ”spännande” att titta på människor som förhåller sig icke-normativt till 
sin könsidentitet. Istället är min intention att få mer förståelse för att kunna uppmärksamma det som 
för många är osynligt. Mitt intresse grundar sig i att jag gått tre år på en utbildning som jobbar med 
människor på en daglig basis, men där jag saknat en diskussion om huruvida sexualitet och 
könsidentitet påverkar yrkesval eller vad vi som studie- och yrkesvägledare bör tänka på när vi 
bemöter dessa individer. Katherine Rachlin (2009) menar att syftet med forskning som berör 
transpersoner ska bidra till att dessa individer i någon form uppnår högre livskvalitet. Att bejaka detta 
och pålysa vad som influerar transpersoners möjlighetshorisont i vägledningssammanhang tror jag 
kommer belysa en nuvarande kunskapsbrist som många studie- och yrkesvägledare har samt 
åskådliggöra vilka normativa tendenser som finns på arbetsmarknaden idag.  

Det finns ett hinder i att jag som vit kvinna som identifierar mig med det kön som jag tillskrevs vid 
födseln, uppväxt i en stabil, akademisk kärnfamilj har långt ifrån den förståelse som skulle vara 
önskvärd för de narrativ som denna studie består av. Men på samma sätt som kön inte är något statiskt 
så är inte våra världsuppfattningar det heller. Denna forskningsprocess har påverkat min världssyn och 
fått mig att tänka igenom mina privilegier, antaganden, mitt bemötande av andra samt vidgat mina 
perspektiv kring vad det innefattar att leva i det samhället vi har idag. Jag hoppas i och med denna 
studie kunna antända en liknande process hos andra, eller åtminstone skapa en medvetenhet om att den 
normativa verkligheten inte är den enda möjliga och kanske mest önskvärda världsordningen. 

Problemet, ett sådant som även är aktuellt vid forskning av etnicitet och klass, är att genom att 
presentera och belysa transpersoners tankar och upplevelser uppstår de i kontrast till hur övriga 
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samhället upplever samma företeelser. Risken finns att denna jämförelse cementerar skillnaderna och 
tanken kring att sådana skillnader finns. Vissa människor hamnar lätt i kategoriseringar av ”vi” och 
”dem” och har en önskan om att frånsäga sig de epitet som är befästa på den andra. Vissa människor 
tycker synd om ”de” utan att inse att samma mekanismer är påverkansfaktorer i ens eget liv och ens 
egna privilegier. Jag har därför valt att ha en mer aktiv röst i denna studies analys än vad som kan vara 
sedvanligt. Detta är dels på grund av att jag är en produkt av ett postmodernistiskt tänkande där jag 
tror en både lurar sig själv och andra genom att presentera en analys som att det var en objektiv 
sanning. Genom att tydligt visa vilka slutsatser jag drar av de berättade narrativen vill jag brygga vi:et 
och de:et till en berättelse som berör oss alla. Förhoppningen är att genom att vara personligt 
närvarande i texten blir läsaren inte serverad en sanning utan kan själv ta ställning till hur de ställer sig 
till intervjudeltagarnas narrativ och därigenom skapa ett känslomässigt engagemang för berättelserna. 
Berättelser som önskar ge insikt i hur människor hanterar och relaterar till identitetsskapande, 
tillgänglighet, uppläggning av strategier och samhällets avgränsningar på vad som är möjligt för den 
enskilda individen.  

Vad är trans? 
Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL Ungdom), 
som står bakom Darj & Nathorst-Böös (2008) studie av unga transpersoner, definierar konceptet 
transperson som ett paraplybegrepp för individer som genom sin könsidentitet och/eller könsuttryck 
tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades dem vid födseln. Darj & 
Nathorst-Böös menar att det inte finns några medicinska eller andra kvalifikationer som gör att en 
definieras som trans utan varje individ måste själv få avgöra vad denne vill definiera sig som (man, 
kvinna, hen, den, transman, transkvinna mm) och hur den förhåller sig till könsidentiteter.  

För att ytterligare definiera sin transidentitet kan en person använda benämningarna transsexualism, 
intergender/nongender, transvestit, eller drag-Queen/drag-King eller något annat. Nedan följer Darj & 
Nathorst-Böös (2008) definitioner på ovanstående begrepp.  

Transsexualism innebär att identifiera sig med det motsatta könet och individen som använder den 
benämningen vill således korrigera kroppen med hjälp av kirurgi eller hormonbehandling för att 
närmare efterlikna det önskade könet. Transsexualism är även en diagnos som individen måste få för 
att kunna förändra kroppen genom hormoner eller operationer. Anledningen till att transsexualism 
används istället för transsexualitet är just för att markera att könsidentitet inte har något med sexualitet 
att göra. En transperson kan ha vilken sexuell läggningen som helst, alltså homo-, bi-, a- eller 
heterosexuell m fl. Förkortningarna MTF och FTM förekommer också ofta inom transdiskursen och 
står för Male-To-Female alternativt Female-To-Male för att tydliggöra personens juridiska eller 
tilldelade kön och vilket kön personen anser sig ha. 

Individer som ser sig som intergender/nongender känner sig inte hemma med man-kvinna 
uppdelningen av könsrollerna och ser sig antingen som mellan eller bortom könen. Vanligtvis vill 
personer som ser sig om intergender inte modifiera kroppen men vissa vill det för att framställa sig 
som mer androgyna eller av andra anledningar. Alla deltagare i denna studie identifierar sig i denna 
kategori.  

En transvestit är en person som vill uttrycka sig genom att klä sig i det andra könets kläder men utan 
att för den sakens skull korrigera sin kropp.  
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Att vara DragKing/Queen är snarare ett beteende än en identitet och innebär att individen på scen 
eller under liknande omständigheter ger uttryck åt den motsatta könsrollen genom att leka med olika 
könsattribut och uttryck.  

Även cis-person är ett vanligt begrepp som är latin för ”på samma sida” och Darj & Nathorst-Böös 
använder benämningen för motsatsen till transperson, det vill säga en människa som identifierar sig 
med det kön som registrerats dem vid födseln. 

I denna uppsats används även HBTQ eller HTB(Q)-person/sammanhang vilket står för 
homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Om Q:et inte är inkluderat innebär det att personer 
som inte identifierar sig som queer ingår i studien/forskningen. 
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Bakgrund 
Transforskning i allmänhet har för det mesta genomförts i USA och denna har ofta inkluderats i ett 
allmänt HBTQ-sammanhang trots att könsidentitet och sexualitet är olika saker. Konsekvensen av 
båda uttrycken är att individer bryter mot de levnadsregler som finns i det heteronormativa samhället. 
Alltså är det inte orimligt att även använda litteratur som undersöker HBTQ-människor som grupp så 
länge dessa berör ett diskrimineringsperspektiv, vilket jag också gjort. Dock har forskning som 
etiketterar sina deltagare med HBTQ ofta väldigt liten andel som faktiskt identifierar sig som trans 
eller queer. Efter bästa förmåga har jag således valt litteratur där detta inte är fallet. Flera studier som 
används i denna uppsats har enbart haft transdeltagare men som inte nödvändigtvis uttrycker sin 
könsidentitet på samma sätt som deltagarna i denna uppsats (se rubriken ’Vad är trans?’). Då utbudet 
av lämplig forskning är så pass litet har dessa inkluderats trots att upplevelsen kan variera mellan olika 
identiteter inom paraplybegreppet transperson.  

Deltagarna i denna studie har ett åldersspann från tidig 20-års ålder till mitten av 30-års ålder och jag 
har därför använt mig mycket av Frida Darj & Hedvig Nathorst-Böös (2008) studie om unga 
transpersoners livsvillkor från RFSL Ungdom samt Ungdomsstyrelsens rapport om hälsosituationen 
för homo- och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner från 2010. Ungdomsstyrelsen rapport har 
ett omfång på deltagare mellan 20 och 28 års ålder men då mycket av den övrigt använda litteraturen 
kommer från internationella, och i synnerhet amerikanska, sammanhang får båda dessa rapporter som 
grundas i svenska intervjuer och statistik en extra tyngd. Vad gäller tidigare forskning som berör 
transidentitet och karriärteori är det få som berör hur upplevelsen av att identifiera sig som trans 
påverkar synen på arbetsmarknaden och möjliga yrken. Det finns många rapporter som ska fungera 
som riktlinjer för vägledare på gymnasiet och universitet i USA (David A. Scott, Stephanie L. Belke, 
and Hannah G. Barfield 2011, Y. Barry Chung 2003, Shanti M. Pepper & Peggy Lorah 2008 m. fl.) 
men är oftare erfarenhetsbaserade än forskningsbaserade och innehåller mer praktiska tips än hur 
studie- och yrkesvägledningen kan anpassas efter dessa personer. Bristen på litteratur har också gjort 
att det refereras till studier och litteratur från hela det gångna 2000-talet men ambitionen har varit att 
låta referenserna och statistiken vara så relevant som möjligt. 

Teoretiska perspektiv  

Queerteori 

Fanny Ambjörnsson (2006) beskriver hur vi lever i en värld som vill dela in saker i två. En är antingen 
kvinna eller man, svensk eller utländsk, gay eller straight. Ambjörnsson menar att dessa binära 
identiteter inte bara är missvisande utan att de också kan vara förtryckande då, för att kunna ingå i en 
kategori, behöver människan undanhålla de delar av sin identitet som inte passar in där. Från det att vi 
föds och barnmorskan utropar vårt kön vaggas vi in i en värld där hela vårt beteende tolkas utifrån 
detta kön. En flickas entusiastiska fäktningslek med pinnar fördöms medan pojkens liknande lek 
skrattas bort. När pojken och flickan leker med varandra gullas det från vuxenvärlden om påbörjad 
förälskelse. Med dessa exempel menar Ambjörnsson att könsidentitet således inte är en inneboende 
egenskap utan något som skapas i och med att omgivningen uppmuntrar vissa beteenden och förkastar 
andra. Don Kulick (2004) beskriver hur queerteorin föddes under 1990-talet parallellt med 
queeraktivismen som uppstod som en motreaktion till den homofobi som framträdde under AIDS-
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epidemin. Men istället för att titta på homo-, bi och transsexualitetens utmärkande drag ville 
queerteorin, med bland annat Judith Butler som grundare, titta på de strukturella mönster som skapat 
synen på det heterosexuella livet som en fast norm och variationer av detta som avvikande (Kulick 
2004). Enligt queerteorin är identiteter inte statiska kategorier som har sitt ursprung i människans inre 
eller yttre. Istället är identiteten ett flytande och mångfacetterat koncept som ständigt förändras i 
relationen till andra och i och med inställningen till en själv (Ambjörnsson 2006). 

Anna-Clara Olsson (2004) menar att det finns en blind fläck hos den akademiska världen att reflektera 
kring det faktum att sexuell läggning och könsidentitet spelar roll på fler områden i livet än i 
sängkammaren; att identiteten även kan påverka inställning till familj, arbete och hur individen vill 
utforma sitt liv. Användandet av queerteori i denna uppsats är därmed ett försök att normalisera 
transidentitet istället för att studera det som avvikande. Med tanke på hur lite som forskats om 
transpersoners upplevelser inom andra områden än medicinsk- och psykisk hälsa känns det även 
viktigt att bidra till att belysa hur karriärsvalprocessen består av mer än tillgänglighet av information 
och avgränsningar av alternativ; det handlar även om identiteter, kön och hur individen gestaltar sig i 
sin omvärld samt hur omvärlden bemöter dessa uttryck. 

Att skriva om transfrågor utifrån ett queerperspektiv menar Fanny Ambjörnsson (2006) handlar om att 
”istället för att betrakta dessa fenomen som exotiska, avvikande och konstiga underhållningsmoment, 
tar man dem som utgångspunkt för att säga något om det förväntat normala” (s 135). Genom att titta 
på arbetsmarknaden utifrån transpersoners perspektiv är tanken att belysa det som anses vara normalt, 
det vi tar för givet och vad som inte ifrågasätts som inneslutande och uteslutande faktorer för denna 
grupp i samhället. . I analysen av denna studie används därmed queerteorin som perspektivgivande 
glasögon för att syna samhällets påverkan på transindivider snarare än titta på transpersoners 
erfarenheter i sin enskildhet. Men som Kulick (2004) skriver innebär detta angreppssätt inte enbart ett 
frigörande för den homo-/bi-/transsexuella i det heteronormativa samhället utan även att 
heterosexuella inte behöver leva i en skev bild av vad heterosexualitet innebär. Heteronormen är en 
konformitet som är problematisk för alla inblandade.  

Karriärsbegrepp 

Inom studie- och yrkesvägledning menas med ordet karriär hela det förlopp som individens yrkesliv 
består av. Gray Poehnell och Norman Amundson (2011) beskriver karriär som cirkulärt, att det inte 
finns en slutdestination i arbetslivet utan att de yrkesbanor vi tar genom livet är ett sätt att förstå oss 
själva och skapa en balanserad tillvaro. Således behöver karriär inte innefatta en stege av framsteg som 
ökar individens status, lön och arbetsuppgifter utan inkluderar även utbildningar, yrkesbyten och andra 
beslut som gör att individen även kan röra sig horisontellt inom yrkeslivet och inte enbart uppåt. Men 
alla beslut om karriär måste grunda sig individens världsbild, det som påverkar individens upplevda 
valmöjligheter. Detta kallas inom careershipteorin som grundades av Phil Hodkinson och Andrew 
Sparks för möjlighetshorisont (Lisbeth Lundahl 2010). Människors möjlighetshorisonter innehåller 
olika många alternativ som resultat av de objektiva och upplevda begränsningar individen upplever 
från samhällets sida. Dessa påverkansfaktorer kan vara kön, klass, etnicitet med mera men 
konsekvensen blir att världsbilden påverkar den karriärmässiga beslutsprocessen då den filtrerar 
alternativ som valbara/omöjliga eller intressant/ointressant trots att detta inte alltid är grundat i den 
egna förmågan (Lundahl 2010). Denna studie ämnar således undersöka transpersoners 
möjlighetshorisonter och vilka karriärmöjligheter dessa individer anser finns inom räckhåll.  
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Tidigare forskning 
Sally Hines (2007) fann i sin forskning om identitet och vård med trettio transidentifierade personer i 
Storbritannien att så gott som alla deltagare i hennes studie hade transgenderistiska tendenser redan i 
barndomen eller puberteten. Detta kan tyda på att könsroller utvecklas redan vid tidig ålder och att 
avvikande från dessa ofta är socialt oaccepterat vilket gör att identifikationsprocessen tar längre tid 
och en övergång till det identifierade könet ofta sker först senare i livet. Hines menar att olika 
påverkansfaktorer som individens anställning eller familjesituation kan göra att transpersonen inte 
vågar komma ut i den könsidentitet som personen känner sig som. Samtidigt fann hon att upplevda 
brytpunkter gjorde det möjligt för deltagarna i hennes studie att faktiskt genomföra sin övergång, så 
som att en relation tog slut, att en blev uppsagd eller flyttade hemifrån. Hines har dock funnit att bland 
de yngre deltagarna i hennes studie kändes övergången inte lika svår. Detta kan ha att göra med att det 
har skett stora förändringar det senaste decenniet för transpersoners rättigheter och att samhället i 
allmänhet fått en större insyn i deras livssituation. Även yrkesområden som deltagarna har jobbat med 
har varit avgörande för Hines deltagares övergångsprocess. Hon fann exempelvis att deltagarna 
upplevde ett mycket mer accepterande klimat inom kreativa yrken än något annat yrkesområde och att 
klass dessutom har en stor relevans för hur accepterade transpersoner känner sig på en arbetsplats. 
Hines problematiserar även konceptet att transpersoner måste ha en övergång överhuvudtaget. Det 
finns en missuppfattning om att transpersoner känner sig ”fångade i fel kropp” vilket betonar att 
kroppen måste genomgå en rekonstruktion för att identiteten ska kännas hel. Hines menar dock att 
detta bara uppmuntrar den polariserade könsindelningen i samhället och tror att många transpersoners 
psykiska lidande skulle kunna minimeras i ett mer välkomnande och mindre könsbetonat samhälle.  

Diskriminering och stress 

Vårt samhälle är heteronormativt och på så vis görs oftast antagandet att var person är heterosexuell 
samt att det kön en individ registrerades till vid födseln även är det kön som denne identifierar sig 
med. Att bryta denna norm kan få många olika konsekvenser på en arbetsplats (Ungdomsstyrelsen 
2010). Darj & Nathorst-Böös (2008) beskriver i sin intervjustudie med sex unga transpersoner att det 
som cis-person kan vara svårt att ha förståelse hur komplext det kan vara att uppleva sin kropp som 
skild från den individen identifierar sig att vara. Att ständigt bli påmind om det kön personen inte 
anser sig ha och att andra människor inte tar hänsyn till den självupplevda könsidentitet upplevs av 
dessa individer som och blir således kränkande behandling (Darj & Nathorst-Böös 2008). 
Konsekvensen av denna bristande förståelse på en arbetsplats kan exempelvis resultera i direkt 
diskriminering som utfrysning, mobbing och elaka kommentarer samt i värsta fall att individen blir av 
med jobbet (Ungdomsstyrelsen 2010). Ungdomsstyrelsens rapport Hon Hen Han (2010), som är en 
analys av hälsosituationen för homo- och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner, menar att 
det finns väldigt lite forskning publicerad kring hur arbetsmarknaden ser ut för unga HBT-personer, 
speciellt för unga transpersoner. Detta är i synnerhet sant i Sverige då Arbetsförmedlingen inte 
uppmärksammat denna grupp i sin statistik och det är därmed svårt att se hur dessa individers 
yrkeslivserfarenheter skiljer sig från övriga ungdomar (Ungdomsstyrelsen 2010).  

Det finns emellertid statistik som stödjer att homo-, bisexuella och transpersoner i allmänhet 
diskrimineras på sina arbetsplatser. M.V. Lee Badgett, Holning Lau, Brad Sears & Deborah Ho (2007) 
från University of California har sammanfört statistik från flera olika källor och kommit fram till att 
15-57 % av transpersoner upplevde någon form av diskriminering på deras arbetsplats samt att 22-33 
% har någon gång känt sig trakasserade där de jobbar. Detta är dock amerikansk statistik från ett 
samhälle som har färre anti-diskrimineringslagar än Sverige och som dessutom är från rapporter så 
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gamla som 1996. Gunilla Ljunggren, Kerstin Fredriksson, Åsa Greijer & Marie-Louise Jädert 
Rafstedts (2003) rapport från Statistiska Centralbyrån visar dock att väldigt få homo- och bisexuella 
kände sig direkt diskriminerade på sin arbetsplats men att nedsättande och förolämpande kommentarer 
om homo- och bisexuella i allmänhet förekom ofta på arbetsplatser. Denna statistik inkluderar dock 
inte transpersoner. Likväl påminner Statens folkhälsoinstitut (2006) oss om att majoriteten av 
transpersoner inte blir utsatta för diskriminering men att Ungdomsstyrelsen (2010) menar att alla erfar 
den underordning som transidentiteten är i det heteronormativa samhället. Men trots avsaknad av 
direkt diskriminerad på sin egen arbetsplats kan det faktum att diskriminering existerar generellt skapa 
en känsla av rädsla och oro för att en möjligen kommer att bli utsatt (Ungdomsstyrelsen 2010).  

Franco Dispenza, Laurel B. Watson, Y. Barry Chung & Greg Brack (2012) visade i sin studie med 9 
FTM-respondenter att även diskriminering utanför arbetsplatsen ger ett stresspåslag som gör att 
individens karriärbana påverkas. En webbenkät från Statens folkhälsoinstitut (2006) visade att 41 % av 
transpersoner upplevde att de utsatts för kränkande behandling eller bemötande de senaste 3 
månaderna som kan jämföras med homosexuella där resultatet var 31 % på samma fråga. Enkäten 
visade även att 55 % av transpersonerna upplevt att de blivit diskriminerade på grund av sin 
könsidentitet under de senaste 12 månaderna (Statens folkhälsoinstitut 2006). Den stress som 
diskriminering orsakar uttryckte deltagarna i studien av Dispenza et al. (2012) genom att dra sig 
tillbaka från sociala situationer samt genom depressionssymtom. Några av deltagarna hade dessutom 
gjort aktiva försök att ta sina liv. Diskrimineringen utanför arbetsplatsen kan både ske ute i samhället i 
allmänhet men även i det sociala stödet bland familj och vänner.(Dispenza et al. 2012) .  

Ett problem med diskriminering är att den kan vara subtil och svår att ta fasta på när den inte uttrycks 
fysiskt eller verbalt utan som en känslomässig erfarenhet för personen som utsätts för den (Dispenza et 
al 2012). Dispenza et al. benämner denna indirekta diskriminering som mikroaggressioner vilket 
majoriteten av deltagarna i deras studie erfor i sällskap med kollegor. Problemet med 
mikroaggressioner, menar Dispenza et al., är att de är svåra att göra något åt då det ofta är diffusa 
incidenter och är en ackumulation av erfarenheter. På grund av detta menar Dispenza et al. att dessa 
kollegor kan ha svårt att förstå konsekvenserna av att använda mikroaggressioner, medvetet som 
omedvetet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte är ett individuellt problem att någon blir 
diskriminerad eller diskriminerar utan ett resultat av samhällsstrukturen (Ungdomsstyrelsen 2010, 
Gunnel Forsberg, Liselott Jakobsen & Smirthwaite Goldina 2003).  

I Ungdomsstyrelsens rapport (2010) beskrivs konsekvensen av diskriminering att personerna som 
berörs kan hamna utanför gemenskapen på en arbetsplats. Detta kan i sin tur påverka individens 
psykiska tillstånd vilket är synnerligen skadligt då det berör unga HBT-personer då den ungas syn och 
förutsättningar för framtida yrkespositioner tillsammans med självförtroendet påverkas negativt 
(Ungdomsstyrelsen 2010) Eftersom unga redan har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden då en 
som ung har kortare arbetslivserfarenhet menar Jukka Lehtonen (2004) att dessa individers 
förutsättning försämras ytterligare på grund av diskriminerande arbetsgivare och unga HBT-personers 
sämre psykiska hälsa. En strategi som används för att undvika diskriminering blir således att hålla sin 
identitet som transperson hemlig för arbetsplatsen (Ungdomsstyrelsen 2010) vilket Lehtonen (2004) 
även funnit bland unga transpersoner i Finland som i högre grad håller sin identitet hemlig än äldre 
transpersoner. Lehtonen menar att detta även beror på att unga i högre grad kombinerar studier med 
jobb samt att fler har tillfälliga anställningar vilket gör att flera inte anser det värt att göra 
ansträngningen att komma ut för sina kollegor då de i allmänhet har en opersonlig relation till dem. 
Detta, visar Lehtonens studier, är främst på grund av att unga mestadels jobbar för att tjäna extra 
pengar. Lehtonen menar även att det kan vara svårare att kliva fram på en arbetsplats som ung och 
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trans då många fortfarande jobbar med sin identifikationsprocess och att det är svårt att komma ut 
innan denna är relativt förankrad.  

Psykisk ohälsa 

Statistiken från Statens folkhälsoinstituts (2006) undersökning om hälsosituationen för HBT-personer 
visar att dessa i större utsträckning bemöts av kränkande behandling, våld och hot om våld. Detta leder 
i sin tur till att HBT-personer inte upplever en god hälsa eftersom dessa i högre grad härbärgerar 
känslor av otrygghet, upplever ett otillräckligt emotionellt stöd och har mindre tillit till andra 
människor än heterosexuella (Statens folkhälsoinstitut 2006). Statens folkhälsoinstituts 
forskningsresultat visar att det finns en markant skillnad i hälsotillstånd mellan HBT-personer och 
heterosexuella individer. Grunden till denna statistik ligger i en webbenkät för HBT-personer som 
Statens folkhälsoinstitut la upp på hemsidor som riktade sig till målgruppen. Det finns dock en 
svårighet att mäta psykisk ohälsa i enkäter då faktorer som sömnbrist, nedstämdhet och oro kan ha 
andra anledningar som inte är knuta till det psykiska måendet (Statens folkhälsoinstitut 2008). En 
faktor som dock är svår att bortförklara är självmordstankar och förekomsten av självmordsförsök då 
detta inte bara indikerar att individen mår dåligt men att måendet dessutom bör tas på stort allvar. 
Webbenkäten från Statens folkhälsoinstitut (2006) visade att varannan transperson någon gång tänkt 
tanken att begå självmord medan 21 % av enkätsvararna berättade att de någon gång aktivt försökt ta 
sitt liv. En annan viktig faktor som enkäten tog upp var att 29 % av transpersonerna hade avstått från 
att lämna sitt hem på grund av rädsla för överfall, rån eller annat ofredande, vilket är betydligt fler än 
för homosexuella där statistiken ligger på 21%. Statens folkhälsoinstitut (2006) konstaterar dock att i 
allmänhet mår de flesta transpersoner bra men att denna majoritet är mindre än för homo- och 
bisexuella samt betydligt mindre i jämförelse med icke-heterosexuella. Att HBTQ-personer upplever 
trakasserier och kränkande behandling som en följd av deras könsidentitet/sexuella läggning, att 
ständigt bli ifrågasatt i sin könsidentitet/sexuella läggning samt att inte ha personer i sin närhet som 
kan identifiera sig med deras situation påverkar självfallet det psykosociala välbefinnandet 
(Ungdomsstyrelsen 2010). Det finns en uppfattning om att samhället blir ständigt mer tolerant och att 
det är mer accepterande mot HBTQ-personer och att detta borde bidra till en sänkning av 
brottsstatistiken kring dessa individer. Ungdomsstyrelsens rapport visar dock att det inte finna några 
statistiska belägg för detta. Eva Tiby (2010) visar dessutom att de vanligaste platser där HBTQ-
personer blir utsatta för brott är på skola/arbetsplats, på allmän plats och i hemmet i den ordningen. 

Darj & Nathorst-Böös (2008) förtydligar att identifieringen med att vara transperson inte i sig skapar 
psykisk ohälsa. Trots att statistiken ger konkreta anledningar till varför transpersoner är berättigade att 
känna sig otrygga menar Ungdomsstyrelsen (2010) att det är det systematiska stigmatiserandet och 
osynliggörandet av transpersoners livssituation som påverkar mest. Ändå upplevde deltagarna i Darj & 
Nathorst-Böös (2008) studie att insikten om att individen var transperson kändes som en lättnad då 
deltagarna ansåg att inte veta vem en var skapade mer psykisk ohälsa. Men trots att människor kan se 
identifikationsprocessen som en lösning menar Ungdomsstyrelsen (2010) att känslan av rädsla och oro 
inte försvinner för många individer. Rädslan för diskriminering och oförstående ersätter den tidigare 
oron och kan i sin tur leda till känslor av ensamhet och utanförskap (Ungdomsstyrelsen 2010). 
Samtidigt visar statistik från Ungdomsstyrelsen på att icke-heterosexuella personer som inte är ute 
med sin identitet/sexualitet i större utsträckning visar symtom på ångest och depression trots att de 
genom detta agerande utsätts för mindre diskriminering. Dessutom, menar Darj & Nathorst-Böös 
(2008), bör detta ses i jämförelse med att ständigt känna att behovet att berätta och bevisa om vilka de 
är då transpersoner blir ifrågasatta och misstrodda på en daglig basis.  
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Förhållanden till yrken 

Stephanie L. Budge, Esther N. Tebbe & Kimberly A. S. Howard (2010) har genomfört en 
intervjustudie med 18 transpersoner om hur deras könsidentitet påverkat deras yrkesval samt deras 
erfarenheter av att övergå till att identifiera sig som trans på sin arbetsplats. När deltagarna frågades 
om de ansåg att de kunde få vilket jobb de ville svarade majoriteten med ett beslutsamt nej. Deltagare 
tog upp yrkesgrupper som jobbar i nära relation till andra människor som otillgängliga för 
transpersoner då deltagarna var rädda för att göra andra, i synnerhet barn, obekväma. Flera deltagare 
antog att de som personer antagligen inte ingick i den image som företag ville ha och därmed var 
säljjobb och andra jobb där individen representerar företaget i olika former uteslutet. Deltagare 
medgav också att de trodde att de lättare skulle kunna få jobb om de inte identifierade sig som 
transpersoner och väldigt få deltagare ansåg att deras könsidentitet inte hade någon påverkan på deras 
jobbmöjligheter överhuvudtaget. Studien visade att det även fanns deltagare som menade att den 
emotionella upplevelsen av att komma ut som trans förlängt utbildningsskedet vilket försenat deras 
introduktion till arbetsmarknaden. Budge, Tebbe & Howards studie visar att trots att var person i 
studiens karriärvalsprocess är unik var potentiella hinder för att komma ut på arbetsplatsen som 
transperson det som huvudsakligen upptog deras tankeverksamhet. Trots att ingen av deltagarna erfor 
att de hade upplevt direkt diskriminering och/eller hinder ansåg de att deras transidentitet påverkade 
deras anställningsmöjligheter. Relevant att tillägga är att alla deltagare i studien redan hade genomgått 
en karriärvalsprocess innan de kom ut som transperson men upplevde att denna övergång från cis till 
trans gjort att de hade färre karriärmöjligheter nu och att deras möjlighetshorisont hade avsmalnats.  

Ungdomsstyrelsens hälsorapport (2010) menar att unga homosexuella, bisexuella och transpersoner 
har en enorm kompetens på grund av sina livserfarenheter från utbildning, familjeliv, sociala 
situationer samt genom deras förmåga att skapa livsstrategier för att hantera värderingsskillnader. 
Dessa resurser har potential att vara en enorm tillgång till arbetsmarknaden och samhället i stort menar 
Ungdomsstyrelsen. I rapporten har Fanny Ambjörnsson gjort en intervjustudie (sju enskilda och två 
gruppintervjuer) med 15 stycken unga homo-, bi och transpersoner mellan 20 och 28 år om deras 
attityder, tankar och orosmoment i och med att leva i dagens samhälle. I gruppintervjun framkom att 
flera av deltagarna undvikit att söka vissa jobb då det upplevts för ansträngande att delta i den 
heteronoma arbetskulturen. En strategi att bemöta detta var att förbereda sig på att bemöta en 
arbetsplats där en kan mötas av homo-/transfobi. I Ambjörnssons studie framkommer det att 
deltagarna sällan utsatts för direkt diskriminering men att arbetsplatser kan skapa ett obehag som det 
är svårt att definiera vad det orsakas av. Ambjörnsson menar att en anledning till detta är att anställda 
är i en underordnad maktposition till sina chefer och att jobb ofta är beroende av att individen kommer 
väl överens med sina kollegor. Men många kan känna en oro för att dela med sig av sitt privatliv då en 
är rädd för mottagarens reaktioner vilket i sin tur gör att individen kan hamna utanför gemenskapen på 
arbetsplatsen (Ambjörnsson 2010). Ambjörnssons studie visar även att deltagarna ofta tipsar personer i 
sitt kontaktnät om arbetsplatser som är välkomnande för HBTQ-personer eller att individen söker sig 
till arbetsplatser inom HBTQ-rörelsen eller som på andra sätt har en humanitär profil. Flera av 
deltagarna har dessutom läst genusvetenskap på universitetet då de finner att det är en 
utbildningsinstans där de känner sig trygga.  

Hotet om att diskrimineras påverkar således individers strategier för jobbsökande. Enligt 
undersökningen Arbetsvillkor och utsatthet framgår att lite mer än var tionde homo- eller bisexuell 
person har låtit sitt yrkesval påverkas av omgivningens attityder (Ljunggren et al. 2003). Jukka 
Lehtonen (2002) har dessutom intervjuat HBT-personer som gjort militärtjänst i Finland. Lehtonen 
fann att majoriteten av intervjupersonerna såg miljön som rasistisk, homofobisk samt kvinnofientlig 
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och att denna attityd gjort att HBT-personer i mindre utsträckning än övriga var intresserade av att 
göra militärtjänst. Även Paul Dattis (2009) studie om hur en kan inkorporera J.D. Krumboltz social 
learning teori vid studie- och yrkesvägledning av HBTQ-ungdomar visar på att transpersoner undviker 
att söka sig till ovälkomnande arbetsplatser som i studien utmärker sig som polisyrket och prästskapet.  

Aktivism 

I Budge, Tebbe och Howards (2010) studie upplevde många av deltagarna att de i sin vardag berättade 
och undervisade för andra om frågor som är viktiga för transkulturen. Detta gjorde att flera deltagare 
drog slutsatsen att lärare kan vara ett bra yrke medan andra sökte sig till yrken som gjorde det möjligt 
att aktivera sig i aktivistiska organisationer på fritiden. De flesta deltagarna i Budge, Tebbe & 
Howards studie ansåg att det var viktigt att sprida information om transpersoners angelägenheter och 
att politisk aktivism var viktigt både på fritiden och på jobbet. Detta höll även de deltagare med om 
som ännu inte kommit ut med sin transidentitet på sin arbetsplats då de ansåg att detta förenklade 
processen för att de själva skulle kunna ta det steget i framtiden.  

I Ambjörnssons (2010) intervjustudie framkommer att alla deltagarna på ett eller annat sätt var 
involverad i någon form av aktivism och att ”deras politiska aktivism handlar i mångt och mycket om 
att bli erkända och synliga såsom de upplever sig vara” (s 55). Samtidigt beskriver en av deltagarna i 
studien hur detta gör att hen känner sig som ett ”genusmonster”, det vill säga som besvärlig på 
arbetsplatsen (s. 61). Darj & Nathorst-Böös (2008) menar att komma ut som transperson är ett politiskt 
ställningstagande i sig då detta kan bli en förebild för de med sämre självkänsla i sin situation som 
transperson. Datti (2009) menar dock att hur aktivistisk individen är på en arbetsplats handlar till 
största del om en är ute eller inte samt och om en är rädd för att blir avslöjad som trans. Vilket i sin tur 
grundar sig på individens självkänsla.  

Sammanfattning 
Den teoretiska grunden för denna uppsats finns i queerteorin som vill belysa det problematiska i att 
verka i ett heteronormativt samhälle genom att titta på vad dessa följder innebär för de som går utanför 
det normativa beteendet. Att identifiera sig som transperson är ett sätt att vara normbrytande på men 
det uttrycket kan yttra sig på fler olika sätt. Diskriminering är ett aktivt inslag i transpersoners liv men 
uttrycks oftare på mer implicita sätt även om direkt diskriminering också förekommer. Det är den 
allmänna underordnade positionen i samhället som icke-normativ som till större del påverkar känslan 
av utanförskap. Att cis-personer inte har förståelse för transpersoners perspektiv upplevs som 
ytterligare sårande. Den stress som diskriminering orsakar eller förväntan på att möjligen bli 
diskriminerad kan påverka den psykiska hälsan dock påverkar inte själva identifikationen som trans i 
sig. Transpersoner har högre suicidalrisk och mår sämre än befolkningen i övrigt. Att undertrycka eller 
dölja sin identitet som trans visar studier kan å andra sidan skapa ytterligare ohälsa. Transpersoner 
upplever det som svårt att ta sig fram på arbetsmarknaden och kan lätt hamna utanför gemenskapen på 
en arbetsplats. Att komma ut med sin identitet ses därmed som ett politiskt ställningstagande och 
många transpersoner ser det som sin uppgift att upplysa andra om transkulturen.   
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Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 
Ett sätt att förstå vilka konsekvenser cis-normen i samhället leder till är att titta på hur olika vardagliga 
företeelser uttrycks av de som bryter det normativa mönstret. Så gott som alla samhällsmedborgare 
behöver arbete för att fylla sina ekonomiska behov. Men ett yrke kan även vara mer än så; det kan vara 
ett intresse, en meningsskapande aktivitet, en plattform för sociala kontakter och nästan alltid en plats 
där en spenderar stor del av sina vakna timmar.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur upplevelsen av att identifiera sig med en normbrytande 
könsidentitet påverkar karriärval.  

Transpersoner skiljer sig inte från cis-personer vad gäller drömmar, ambitioner, hur de snubblar in på 
olika livsbanor eller vad som är viktigt för att få livspusslet att gå ihop. Det är därmed omöjligt att 
säga att på grund av att en person identifierar sig som trans tänker denne på ett särskilt sätt. Dock kan 
de upplevelser som är en konsekvens av att identifiera sig som transperson påverka de resonemang 
som skapar individens möjlighetshorisont. Det är detta som denna uppsats vill utforska.  

Forskningsfrågor 
1. Vilka beståndsdelar beskriver transpersoner som bidragande till att en arbetsplats upplevs som 
tillgänglig eller otillgänglig? 

2. Vilka förhoppningar och orosmoment påverkar transpersoners möjlighetshorisont? 

3. Hur påverkar samhällsstrukturen och arbetsmarknaden transpersoners möjlighetshorisont?   
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Metod  

Datainsamlingsmetod 
Då transpersoners karriärvalsprocess är ett relativt outforskat ämnesområde använder denna uppsats 
kvalitativ metod för att utröna vilka faktorer intervjupersonerna själva anser påverkar vid yrkesval. En 
kvalitativ metod anses högst lämplig då det skapar en närhet till intervjupersonerna som undersöks 
(Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang 1997). Om en blivit diskriminerad på arbetsmarknaden 
kan karriärval vara ett känsligt ämne för transpersoner, men även deltagande i forskning i allmänhet 
kan upplevas som så då Katherine Rachlin (2009) menar att många märkbara transpersoner som är 
aktiva inom området ofta blir tillfrågade om att delta i studier vilket kan skapa en trötthet till att 
faktiskt delta. Om intervjupersonen känner sig förbisedd eller missförstådd i och med olämpliga 
formuleringar kan det i denna grupp av människor dessutom framkalla känslor av modfälldhet och 
resultera i att intervjupersonerna hoppar av studien menar Rachlin. Det finns alltså en fördel med att 
använda intervjuer istället för enkäter då eventuella missförstånd lättare kan redas ut i 
intervjusituationen och risken att jag oavsiktligt uttrycker mig på ett sätt som uppfattas som sårande 
kan komma till rättas med. Syftet med forskningen är dessutom att titta på hur upplevelsen av att leva 
som trans påverkar yrkeslivet. Genom kvalitativa intervjuer finns en förhoppning att om individers 
resonemang kan förekomma i sin helhet och där överlappande faktorer får vara närvarande trots att de 
komplicerar.  

Ansatsen i denna studie är dock inte att ge en orsaksförklaring till att transpersoner gör vissa yrkesval. 
Istället vill studien bidra med ett meningssamband, något som Asbjørn Johannesen & Per Arne Tufte 
(2003) definierar som ”motiv, intentioner, målsättningar och planer som får folk att handla och 
följaktligen frambringa olika sociala fenomen” (s 75). På så vis är en individs möjlighetshorisont 
grund för hur denne förstår och agerar i olika situationer. En kvalitativ metod anses därmed lämplig 
för att hitta dessa motiv och intentioner som är svåra att formulera men som ändå kan framkomma 
genom att tittat på ett samtal i sin helhet. 

Urval 
Kriterierna för att delta i studien var att respondenten identifierar sig som transperson och att denne 
har erfarenhet av minst tre (3) utbildningar eller arbetsplatser sedan avslutad gymnasiegång. Med 
arbetsplatser inkluderas praktikperioder, deltidsarbete och olika arbetsmarknadsinsatser. Detta är för 
att det ska finnas tillräckligt med erfarenhet av arbetsmarknaden men samtidigt inte avgränsa så pass 
att yngre vuxna uteblir från studien. Då vad transidentitet innebär beror på personens egna definition 
var ambitionen att få en spridning av respondenter som har olika infallsvinklar om hur de vill uttrycka 
sin könsidentitet samt ha en jämn fördelning mellan de kön som blev tilldelade deltagarna vid födseln. 
Utgången blev att två av respondenterna blev tilldelade könet kvinna vid födseln och två blev 
tilldelade könet man. Dock identifierade sig alla deltagande respondenter som deltog i studien sig som 
icke-binära, bigender, androgyn, queer, intergender eller genderfluid. Det innebär att alla respondenter 
identifierar sig mellan eller bortom de två könen. Dock varierade det vart intervjupersonerna 
positionerade sig på könsskalan.	  Rachlin (2009) menar att i de flesta studier med transdeltagare är 
MTF-identifierade överrepresenterade och att det därför är viktigt att specificera vilka transidentiteter 
som forskningen ämnar hänvisa till. Frågan är om deltagarvariationen påverkar syftet i just denna 
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uppsats då målet är att finna allmänna meningssammaband i transpersoners karriärvalsprocess och en 
senare utveckling av projektet skulle kunna vara att titta på hur subidentiteter avviker från de generella 
tendenserna. En rapport från Ungdomsstyrelsen (2010) menar nämligen att olika transidentiteter 
upplever skillnader i hur de drabbas av diskriminering. En studie av Shanti Pepper & Peggy Lorah 
(2008) visar dock att trots att individer identifierar sig olika så finns liknande orosmoment när det 
kommer till ens arbetsplats. Inom ramen för detta arbete beslutades dock endast de perspektiv av de 
fyra deltagande intergender personerna att representeras men de kommer att jämföras med upplevelser 
från transpersoner med andra identiteter samt HBTQ-personer.  

Att alla deltagare i denna studie i någon form identifierar sig som intergender var en slump. I sökandet 
efter respondenter kontaktade jag i första hand olika organisationer som på olika sätt jobbar med 
transfrågor/rättigheter/samtalsgrupper. Av de åtta stycken jag kontaktade fick jag endast svar från en 
och fick annonsera (se Bilaga 1) på deras Facebook-sida1. Jag kontaktade sedan flera feministgrupper 
som jag visste hade flera transpersoner som deltagare genom att lägga upp samma annons i deras 
Facebook-grupper men fick inget gensvar där heller. Det var först när jag annonserade genom mina 
egna kanaler på Facebook, med samma annons, som en snöbollseffekt (Johannessen & Tufte 2003) 
startade och jag fick kontakt med fyra respondenter som ville delta i studien. Av dessa fyra var det två 
som ville ha tydliga svar på mina intentioner med studien samt veta vilka tidigare erfarenheter av 
transrörelsen jag haft utifrån en oro för att jag ville exotifiera deras berättelse och att jag möjligen inte 
var en allierad i transfrågor. Som resultatet visar finns det en utsatthet i att leva som transperson och 
min tolkning är att inte förrän jag blev godkänd av någon respondenterna kände blev det angeläget att 
delta. Även att jag kunde svara med tydlighet kring mina intentioner och skapa ett tryggt samtal med 
respondenterna tror jag bidrog till beslutet att delta. Ytterligare en faktor till att det personliga 
kontaktnätet bidrog till att värva respondenter kan vara att det är lättare att tacka ja till att delta i en 
intervju om någon frågar en direkt än att svara på en allmän annons.  

Antalet intervjupersoner blev således fyra (4) stycken deltagare. Detta antal anser jag ge tillräckligt 
med erfarenheter så att intervjupersonernas narrativ kan jämföras med varandra men samtidigt inte 
göra studien alldeles för stor. Förhoppningen med denna grundläggande studie är att den ska leda till 
fördjupad forskning vid ett senare tillfälle. 

Datainsamling 
Katherine Rachlin (2009) menar att då det finns så pass lite forskning som omfattar transpersoner kan 
de vara viktigt att kontrollera syfte och frågeställningar med någon som är invigd i den världen. Jag 
kontaktade således Eva Linghede, doktorand vid Idrottshögskolan i Stockholm som forskar om 
HBTQ-frågor inom idrotten för att diskutera och få återkoppling på forskningsidén samt få råd om 
angreppssätt som exempelvis narrativ metod.  

Vid visat intresse skickades ett missivbrev (se Bilaga 2) som deltagaren fick godkänna innan tid för 
intervju bokades med intervjupersonen på av denne önskad plats. Två av intervjuerna utfördes på 
caféer och två i ett enskilt rum på biblioteket. Intervjuerna var mellan 38 till 57 minuter långa. 

Datainsamlingen skedde utifrån narrativ metod även om detta inte uppföljdes i analysen. Lars-Christer 
Hydén (1997) beskriver hur denna utgångspunkt ser berättandet som en social handling, där forskaren 
                                                        
1 Föreningen KIM- kön, identitet och mångfald. Organisationen är till för transpersoner och andra 

intresserade och arbetar för lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck. 
http://foreningenkim.blogspot.se (Hämtad 2015-03-15) 
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till skillnad från vad som beskrivs av Holme & Solvang (1997) inte söker efter fakta och sanningar 
utan tittar på hur individers upplevelser ger form och mening till vår värld. Hydén menar alltså att 
berättelsen säger något om både berättaren och den miljö den befinner sig i och således blir en 
berättelse många källor till vår kunskap om den sociala verkligheten. Med ett sådant angreppsätt kan 
även andra faktorer som känslomässiga upplevelser och ett större påverkanskontext tas hänsyn till. 
Denna narrativa metod uttrycktes genom en semi-strukturerad intervju där få men öppna frågor 
ställdes (se Bilaga 3) men med några förtydligande spontana följdfrågor. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades sedan i sin helhet för att underlätta en tematisering av resultatet. 

Giltighet och tillförlitlighet 
Tillförlitlighet enligt Johannessen & Tufte (2003) handlar både om hur väl representationen i 
forskningen överensstämmer med verkligheten men även om datan i sig representerar det fenomen en 
vill undersöka. Då detta är en utforskande studie på ett hitintills relativt outforskat område blir 
tillförlitligheten svår. Det finns ingen liknande studie som det går att jämföra med förutom möjligen 
Budge, Tebbe & Howards (2010) studie men då denna är bredare med fler äldre deltagare i ett 
amerikanskt sammanhang med ytterst få intergenderdeltagare är det fortfarande svårt att dra direkta 
paralleller. Självklart finns det även likartade studier med övriga HBTQ-grupper men även inom 
denna grupp finns väldigt lite karriärforskning. Däremot kan båda gruppernas utsatthet för 
diskriminering och som avvikande från det normativa samhället ändå tas hänsyn till. Vad gäller 
giltigheten skulle en upprepad studie eventuellt få annorlunda resultat då samhället är dynamiskt och 
ständigt förändras. Som kvalitativ studie är det ändå viktigt att tro att det enskilda narrativet säger 
något om samhället i stort. Att individerna som ingår i studien är ett resultat av det samhälle de växt 
upp i och att de individuella erfarenheterna inte är helt igenom unika. Detta ställer ett större krav på 
detta arbete att vara lojal med den valda metoden, de teman som framkommer i de individuella 
berättelserna samt att låta dessa berättelser få stå bredvid varandra och genom detta visa på både 
likheter och avvikelser dessa individer emellan.  

Etiska ställningstaganden 
”Etik handlar först och främst om förhållandet mellan människor, det vill säga vad vi kan och inte kan 
göra mot varandra” (Johannesen & Tufte 2003, s 59). Forskning ska utveckla samhället och inte 
orsaka skada. Men i samtalet om sitt liv och i kartläggningen av sina yrkeserfarenheter kan många 
tankar, minnen och funderingar om sin karriär och sin självuppfattning uppstå. För att kunna bemöta 
detta har jag, inspirerad av Cooper H. & Mackenzie D. K.s (2011) studie, valt att informera 
intervjupersonerna att de kan höra av sig till mig, författaren av studien, efter intervjun om de är 
intresserade av ett vägledningssamtal, antingen med mig personligen eller att jag kan hänvisa personen 
vidare till relevant person för deras intresseområde.  

Denna studie tar även hänsyn till individskyddskravet, som beskrivet av Johannesen & Tufte (2003) 
vilket innebär att intervjudeltagarna har blivit välinformerade om studiens syfte, bidrag i projektet 
samt att deltagandet är frivilligt genom både annonsen och missivbrevet (se Bilaga 1 och 2). Även som 
introduktion till intervjun har deltagaren informerats om att de kommer ges största möjliga 
konfidentialitet så att det som sägs inte kommer att kunna kopplas till de personligen av utomstående 
person. Vid publicering av uppsatsen kommer ljudupptagningen av intervjuerna samt transkriberingen 
att förstöras. 
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Resultatbearbetning samt resultatredovisning 
Alla intervjuer i denna studie har transkriberats genom att jag lyssnat igenom det inspelade materialitet 
och ord för ord antecknat det som sades av båda parter i enskilda dokument. Dessa transkriberingar 
tematiserades genom att ge texten med varje intervjupersons narrativ varsin färg och sedan klippa in 
citat i ett nytt dokument efter intervjupersonernas förhållningssätt till arbetsplatser samt inre och yttre 
faktorer som påverkat deltagarnas karriärerfarenheter. Detta för att på bästa möjliga sätt svara på 
studiens syfte och forskningsfrågor.  

Intervjufrågorna som användes vid samtalen var författade utifrån en förhoppning att kartlägga 
intervjudeltagarnas arbetslivserfarenhet vilket skulle ge insikt om vad som föranlett olika 
karriärsbeslut. Snarare blev det som så att de sista tio minuterna av varje intervju då kartläggningen 
var färdig blev de mest givande för denna studies resultat. På direkta frågor kring vilka yrken som 
ansågs tillgängliga och otillgängliga samt hur yrkesidentitet kunde ses i relation till transidentitet 
framkom givande resonemang och egna analyser om hur det kom sig att olika erfarenheter har 
uppstått. Att stor del av intervjun bestod av kartläggning av yrkeserfarenheter ser jag dock inte som 
överflödig då jag tror att det samtalet som förekom genom detta gjorde att intervjupersonerna vågade 
öppna upp sig samt att de fick en förståelse för de resonemang jag var ute efter. I och med att 
kartläggningen inte blev av lika stor vikt var det dessutom ett naturligt steg att lämna den narrativa 
metod jag ämnat använda för att istället använda tematisering för att lättare kunna jämföra de 
perspektiv och erfarenheter som framkom i intervjun.   

För att göra citaten mer förståeliga har de som använts i uppsatsen ändrats till skriftspråk utan att för 
den sakens skull förlora det som intervjupersonen vill ha sagt. Genom att redovisa intervjudeltagarnas 
kommentarer som alternerande har respondenternas talan kunnat stå bredvid varandra och ge en 
fördjupad insikt i de olika temana. De har medvetet ställts upp som om det vore i konversationsform 
för att visa att deltagarna talar om samma sak och har liknande eller skiljaktiga åsikter.  
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Resultat 
De fyra respondenter som deltagit i denna studie identifierar sig som intergender/icke-binära 
transpersoner. Deltagarna har blivit erbjudna att själva få välja det fingerade namn som används om 
dem vilket två har gjort (Violet och Marnie) och två har avböjt (Kim och Julia) vilket gjort att jag har 
valt namn åt dem baserat på vilket pronomen de vill använda. I användandet av pronomen har varje 
deltagare angett det eller de pronomen de är bekväma med. Violet vill bli kallad hen eller hon och jag 
har valt att använda hon. Kim vill bli kallad hen eller den och jag har valt att använda hen. Julia vill bli 
kallad hon och Marnie vill bli kallad den, vilket Marnie förtydligar är en förkortning av ”den 
personen” och inte som ett objektifierande pronomen. Alla deltagare är mellan tidig 20-års ålder och 
mitten av 30-års ålder. Alla respondenter deltar även för närvarande i någon form av högre studier.  

Trygg och accepterad 
Genom intervjuerna framkom det att respondenterna anser det viktigt att känna sig trygg och 
accepterad på sin arbetsplats. Detta får dock ytterligare en dimension när respondenterna beskriver 
vardagssituationer med innehåll av oro, ångest och där deras identiteter ständigt blir ifrågasatta. Då 
alla respondenter är förhållandevis unga och för tillfället deltar i någon form av utbildning har alla 
föreställningar om olika yrken, personer eller platser som mer välkomnande än andra även om alla inte 
har erfarenhet av dem.  

Med sin erfarenhet som mönsterkonstruktör beskriver Violet sina anledningar till att hon begav sig in i 
modebranschen med ”att det bara är ett uttryck för det här med min egen könsidentitet och var ett slags 
sätt att utforska utan att utsätta sig själv för några risker”. När Violet blir tillfrågad att utveckla vad 
hon menar med risker definierar hon det som ”omgivningens reaktioner. Jag hade mycket 
internaliserat förakt och värderingar och sådär. Och också att jag var rädd för typ våld i princip.”  

Pedagogyrket har också framkommit i intervjuerna som en trygg plats på grund av läroplanen, då det i 
pedagogers arbetsbeskrivning ingår att jobba för att motverka diskriminering. Genom egna 
erfarenheter från en praktikvecka och via samtal med andra transpersoner drar Julia slutsatsen att även 
skolan som arbetsplats således borde vara välkomnande.  

[J]ag gick till en samtalsgrupp för transpersoner och det var flera där som hade jobbat eller jobbade 
med läraryrken, med barn. Liksom fritids eller med grundskola och sånna där grejer. Så det verkade 
vara ganska öppet. Och just det här med att det står i våran handlingsplan att man ska inte 
diskriminera pga etnicitet, könstillhörighet eller religion och sånna grejer. Så det verkar som att just 
det hära acceptans är... man kan inte komma ifrån det, oavsett om man håller med eller inte eller 
tycker att det är fel eller inte så måste man hålla sig inom de ramarna. Så att det finns inskrivet 
liksom... jag känner mig i alla fall tryggare. 

Att engagera sig i HBTQ-rörelsen är ytterligare en strategi för att få en möjlighet att prova på en 
mångfald av olika arbetsuppgifter men ändå kunna uttrycka sin identitet. Kim berättar: 

[J]ag ju har haft ... gjort min identitet så mycket i HBTQ-rörelsen så jag har ändå befunnit mig i en 
miljö ... jag har liksom jobbat som projektledare, jag har jobbat som föreläsare, jag har varit pedagog, 
jag har varit allt möjligt sånt där inom HBTQ-rörelsen där jag ju då har varit, har kunnat ha den 
identiteten också. 

Att jobba inom ett aktivistiskt fält menar Kim har varit både trivsamt och utvecklande samtidigt som 
individen är i en utsatt position när en representerar en organisation eller rörelse och får därför en del 
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reaktioner utifrån vilket såklart är stressande. Under ett år, innan Kim hade lika stor erfarenhet inom 
HBTQ-rörelsen jobbade Kim på en internetplattform för HBTQ-personer. Trots att hen inte var 
särskilt intresserad av arbetsuppgifterna och inte ställt upp på det i något annat sammanhang så 
tackade hen ja till tjänsten.  

[F]ör mig var det väl ganska mycket … ahmen att jag tänkte att det skulle va ändå att jobba inom 
rörelsen och att jobba på ett ställe där jag skulle kunna känna mig relativt trygg liksom. 

Den strategin var dock inte helt och hållet lyckosam på just den arbetsplatsen. Hen beskriver hens 
avslut på jobbet som ”lite dramatisk”: 

[D]et var en ganska klåpig arbetsplats på olika sätt. Det var också interna motsättningar utifrån många 
klassiska grunder typ sexism och sånna saker. Så det var, de kukförsedda var de som var mer värda 
än de som inte var det och det var ... det var motsättningar.   

Bland annat resulterade detta i att Kim inte fick sitt kontrakt förlängt. 

Kultur och jargong på arbetsplatsen 
Genom Arbetsförmedlingen fick Julia ett erbjudande om att praktisera på posten som ett svar på en 
önskan om att få jobba på en trygg arbetsplats. Det blev dock inte riktigt som hon hade tänkt sig: 

Men jag tyckte det var lite för... jag vet inte... inte för stränga arbetsvillkor men liksom så här.... det 
kändes bara lite konstigt. För det första så fick jag lite skit för jackan som att jag det va... men man 
kan tro att det är såhär gängtillhörighet och andra grejer liksom. Då hade jag redan kommit ut för min 
handläggare. Så jag ville ha nåt jobb som liksom inte var... där det var lite tryggare arbetsmiljö. Men 
jag känner de var ändå lite fördomsfulla liksom. Jag tyckte inte så mycket om det. 

Under flera år jobbade Marnie på ett IT-företag, både i receptionen och som ekonomiassistent. Detta 
var innan Marnie kom ut som transperson men redan då kände den sig inte riktigt bekväm, trots att 
stämningen och kollegorna på just den avdelningen som den jobbade på var väldigt bra. 

Men redan när jag började jobba på det hära IT-företaget då så kände...så var det väldigt grabbig 
ganska sexistisk stämning liksom. Mycket mansdominerat och det genomsyrade hela arbetsplatsen 
egentligen och det var mycket såhär tjejerna skulle ha klackar på sig och killarna skulle kommentera 
deras utseende och du vet... inte så fräscht liksom. 

Det finns alltså någonting i företagskulturen som gör att Marnie inte kände sig välkommen. Detta har 
påverkat Marnies syn på IT-branschen: ”[D]et är inte så najs. För att det är väldigt mycket 
mansdominerat och i alla fall min arbetsplats var ju väldigt mycket såhär Stureplan-stekig och i sånna 
sammanhang finns det inte så mycket förståelse känner jag.” Att vara börsmäklare anger Kim som 
exempel på samma känsla: ”Jag vet inte om det finns börsmäklare som är transpersoner men jag kan 
inte föreställa mig att det är en särskilt mysig miljö att hänga i liksom. Inte för att jag skulle vilja göra 
det ändå.”  

Som kontrast till den grabbiga IT-branschen nämner Marnie: 

[H]umanistiska yrken ... typ. Socionomer eller mer åt det hållet. Där finns det ju en helt annan 
kunskap tror jag. Det är många som har läst typ genusvetenskap på universitetet, nu har inte jag läst 
genusvetenskap så jag vet inte exakt vad de tar upp. Jag har hört historier om att det finns en del 
brister i det också, att det är mycket binärt och så men det finns ändå … det är betydligt mer medvetet 
än vad det är på många andra håll. 

Denna medvetenhet bekräftar Kim även påverkat hens karriärmöjligheter: ”[M]in erfarenhet säger mig 
att jag tar mig längre fram på ställen där det är finns någon slags koppling till HBTQ-rörelsen, 
feminism eller genus på nåt sätt. Vilket ju är föga chockerande såklart.” Samma epitet sätter Violet på 
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modebranschen och konstvärlden: ”Modebranschen kändes ändå som ett slags andrum, som en liten 
bubbla där man ändå kunde vara excentrisk eller typ konstnär. [Att] jobba med konst har också varit 
såhär mer tillgängligt för att man föreställer sig att folk är mer öppensinnade.” Även om mode i 
allmänhet under Violets uppväxt har varit normativt i sin representation så upplever hon att det inte 
alls upplevs på samma sätt om en jobbar i branschen.  

Vill jag synas? Får jag synas? 
På grund av att alla deltagares transidentitet uttrycker sig i kläder, stil och estetisk profilering har detta 
även påverkat respondenternas syn på yrken som de känner är tillgängliga för dem.  

Även om det finns erfarenhet av att känna sig obekväm på sin tidigare arbetsplats behöver kollegorna 
inte nödvändigtvis vara genusmedvetna för att ändra arbetsklimatet. Snarare menar Marnie att det 
kanske är viktigare att utseendet inte spelar någon roll på arbetsplatsen: 

Jag kan tänka mig att om man skulle jobba i en fabrik liksom och alla har overaller på sig att ... jag 
tror det är lite annan stämning även om folk är lite mindre pålästa eller kan mindre saker eller så. Och 
det är möjligt att det skulle vara lättare på ett sånt ställe. Framför allt för att man kanske inte behöver 
se ut på olika sätt och att folk kanske inte dömer ens utseende på samma sätt. 

Ett sätt att undvika att andra dömer ens utseende är att gömma sig från omvärlden. För Violet ger detta 
sig uttryck i att hon hellre vill arbeta bakom kulisserna: 

Jag har alltid känt mig som en vålnad. Jag tänker att... jag kan använda mitt huvud men min kropp är 
inte såhär gjord för det här samhället. Så har min tanke vart. Så att yrkesgrupper som har varit lite 
mer dolda har känts mer tillgängliga. 

Att utöva kreativitet yrkesmässigt är också ett sätt att komma bort från det offentliga rummet anser 
Marnie: 

Jag kan ju tänka mig att mer konstnärliga yrken också skulle kunna funka ganska bra, kanske mest 
för att man är ensam mycket (skratt). Likaså författare typ om jag skulle sitta själv hemma och skriva 
då är det ju inte som att nån påverkar mig. Men mer sånna [yrken] tror jag. Skulle också kanske va 
lite enklare. 

Men konstnärsyrket som möjlighet att jobba själv blir problematiskt då endast själva 
skapandeprocessen sker i en enskild arbetsmiljö. Svårigheten, menar Violet, sker när en blir offentlig 
person eller representant då detta i längden blir påfrestande: 

[M]en det handlar lite om det här med synlighet tror jag. Alla såhär yrkesgrupper, typ säljare, alla 
sånna här saker där du måste i din egen person möta folk för jag har alltid såhär… eller alltid men jag 
har mött mycket fördomsfullhet så jag har liksom på nåt sätt tagit in det ganska mycket. 

Som tidigare ordförande för en HBTQ-organisation verkar synlighet och offentlighet inte vara ett 
större problem för Kim. Problemet är snarare när hen söker liknande jobb utanför HBTQ-rörelsen: 

[N]u när jag söker sommarjobb har jag sökt lite olika saker. Jobb där, och då menar jag inte att det 
alltid är så här men jag tänker att där det står liksom ”du är ett ansikte utåt” brukar jag ju bara....Det 
blir inte så. Och det är … återigen det spelar ju ingen roll exakt hur duktig jag är som service person. 
Det har ju ingenting med det att göra.  

Alltså menar Kim att utseendet spelar roll, på samma sätt som det gör det för de som rasifieras eller 
andra grupper i samhället. 
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Den psykiska ohälsan 
För alla respondenter i studien har psykisk ohälsa påverkat deltagarnas kontakt med arbetsmarknaden 
på ett eller annat sätt. Men vad som utlöser känslorna skiljer sig åt. Kim uttrycker sig så här: 

Det är klart att det finns transpersoner på massa olika ställen i samhället. Men det är klart att det 
också är en jättestor mängd som inte sitter på en massa olika typer av fräsiga positioner och 
maktpositioner av x antal olika anledningar. Ett är ju att man just väljs bort. Men ett annat är ju den 
psykiska ohälsan. Så det är svårt att veta vad som är vad i vilket fall och varför liksom. 

Att behöva tacka nej till anställningar hon var intresserad av på grund av hennes reaktion på stressen är 
något som Julia varit tvungen att göra. ”[J]ag fick typ sluta [på ett diskplockarjobb] på grund av att jag 
hade problem med ångestattacker och panikattacker. Det blev lite för stressigt.” Detta har även färgats 
av att hon har en neuropsykiatrisk diagnos samt svåra upplevelse av utanförskap från sitt hemland. 
Julia beskriver det som att det krävs lite mer att identifiera sig som transperson, att yttre erfarenheter 
påverkar måendet och att det varit en process: 

Jag har under lång tid drabbats av både depression och självmordstankar och sånna här grejer och jag 
känner nu att man börjar komma ut liksom. Man kan presentera sig som sig själv och [jag har] jäkligt 
större självförtroende och mycket mer drivkraft trots att jag går runt med ständigt ångest och är alltid 
rädd när jag ska ut ur hemmet och vad ska folk ska tänka liksom. (Intervjuare: Vad är du rädd för 
då?) Jag är mer rädd för att bli fördömd och sånna grejer. Jag är inte lika rädd för fysiska anfall, av 
nån anledning. (Intervjuare: Fördömd på vilket sätt? Blickar? Ord?) Mest blickar såhär och folk ger 
mig blickar ibland och jag brukar bara stirra tillbaks. Darra som in i helvete men jag står där liksom. 

För övriga deltagare har inte ångesten varit så svår att de inte kunnat vara på jobbet. Att vara 
högpresterande däremot har gjort att Kims arbetsliv påverkats av start och stopp, att hen erfarit ett 
flertal olika sjukskrivningar ända sedan hen hoppade av gymnasiet på grund av sin psykiska ohälsa.  

Jag tänker så här att jag har av olika skäl, men absolut också i relation till mig själv om man nu tänker 
identitet, har genom mitt liv haft ett enormt slitage. Jag tänker att jag har jobbat mig igenom extremt 
mycket saker som många andra inte har jobbat sig igenom, såklart. Men jag tänker att visst har jag 
verktyg såklart av allt det här eftersom jag… (paus) men det kommer aldrig att stå på mitt CV. Men 
det är klart att en del i det är att jag är väl medveten om konsekvenserna av slitaget. Det är klart, om 
jag nu hamnar på en arbetsplats som… på ett ställe där det är toppen och allting känns fab liksom så 
tänker jag i alla fall inte att jag ska jobba heltid. Men det handlar ju om att jag tror att eller att jag vet 
att jag behöver vila och att jag behöver… att det finns saker som har ett antal olika skäl säkert men 
har format mig till den jag är idag och de behoven som jag har. 

Målet är således balans och att kunna fullfölja det hen påbörjat menar Kim: 

[M]en målsättningen [är] att hitta ett sätt att kunna brinna för det jag gör men samtidigt inte göra det 
på det sättet att jag också kraschar. Så det tänker jag väl att jag har jobbat väldigt väldigt mycket med 
och att jag får jobba resten av mitt liv med. Men det som känns skönt med det här nu med t ex att jag 
nu snart har då gått ut och blir färdig [yrkeslärare] är ju också så klart att kunna avsluta någonting. 

Måendet påverkar även synen individen har på framtiden. Violet är den som pratar minst om sin 
psykiska hälsa men mest om omständigheter som påverkat hennes mående. Hon berättar om en 
barndom med inslag av våld och en normativ familj som inte varit stödjande. Detta påverkade hennes 
framtidsutsikter under gymnasietiden: 

Asså personligen så hade jag ju väldigt så här… mörk syn på framtiden, på jobb, på allt. Det var 
såhär svart syn. Och hade noll förhoppningar, jag levde verkligen i ett vakuum … så det var som att 
… hela min personlighet var helt inkapslad i olika… jag vet inte, som ett skal, en rustning liksom. 

Trots att Marnie inte tar upp svårigheter som påverkat denne tidigare i livet har den fått kämpa med sin 
psykiska hälsa sen den kom ut som transperson. Stressen i och oron över att bli felkönad, det vill säga 
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att andra använder ett pronomen Marnie inte kan identifiera sig med, är något som den var särskilt 
känslig för precis när den kom ut som trans. 

Det första halvåret efter att jag kom ut så var det extremt viktigt för mig. Då blev jag … jag bröt ihop 
ifall nån på affären sa fel.  Fast nu kan jag ju inse att det är så samhällsstrukturen ser ut. De menar ju 
inget illa. Och nu om nån säger fel sådär ute på stan, ok jag kan bli såhär fuck men jag blir inte så 
ledsen av det liksom. Mer för att jag är säker i mig själv tror jag. Så nu äre ju jobbigare om familjen 
säger fel eller folk som jag känner väldigt väl för då tänker jag att ni har vetat jättelänge nu, det finns 
liksom inga ursäkter att fortsätta säga fel. 

Men fast den kommit till en punkt där den kan acceptera att det händer att människor felkönar den i 
vardagen blir det ytterligare en stress för Marnie när den söker jobb: 

De flesta liksom viktiga referenserna jag har är ju från det gamla jobbet och... jag vet inte vad de 
skulle säga om mig. Tänk om de skulle använda fel namn i referenserna eller felköna mig när de 
pratar om mig. Det är just det här när folk ska prata om mig. När jag inte är med. Tycker jag är 
jättejobbigt. Och om jag då… om det då gäller en ny arbetsplats [och] jag kanske får det jobbet och 
så har nån annan pratat om mig som nånting helt fel liksom, det är jag nervös för.  

Insikten och formuleringen av sin könsidentitet har trots dennes grundtrygghet och självförtroende att 
kunna hantera det mesta ändå varit en tung period: 

[S]en jag började fundera på det och liksom formulera de här tankarna för mig själv och framförallt 
sen jag kom ut så har jag ju liksom mått väldigt dåligt. Inte så att jag liksom har övervägt att ta mitt 
liv eller så. Jag har ändå haft nån sorts grundtrygghet men jag skulle kunna säga att jag utvecklat nån 
sorts socialfobi lite grann. [bortklippt material] Så det är väl det största och sen har jag ganska 
mycket ångest. Det har väl alltid varit nån slags ständig ångest nivå hela tiden, ganska jämt sådär, 
som sen har ökat i vissa situationer.  

Det är svårt för Marnie att förklara vad som triggar dennes panikångestattacker alla gånger: ”Det kan 
va att ha varit i nåt socialt sammanhang där väldigt många på samma gång har felkönat eller så kan det 
vara nånting jag sett på tv det kan va nästan vad som helst.” Då Marnie har många sociala 
sammanhang som den är engagerade i så beskrivs den sociala fobin som mycket påfrestande.  

Vad är möjligt? 
Människan består av många identiteter men det kan vara svårt att få alla olika identiteter att samarbeta. 
I intervjuerna framkommer att det kan vara svårt att ge utrymme till allt som individen vill. 

Kim beskriver ett liv där musiken alltid varit en stor del av hens identitet. Från 10-års ålder har hen 
gått på musikskola och sjungit i kör, vilket hen även gjorde på gymnasiet och under en tid på 
folkhögskola. Hen beskriver det som att hen ”fostrades in i musiken”. Musiken har för Kim alltid varit 
självklar även om det inte är något som hen har sysslat med professionellt. Men när hen efter 
gymnasiet kom ut som transperson har det inte varit okomplicerat att sammanföra dessa identiteter: 

För min del så tänker jag att de här två skilda världarna har varit väldigt mycket inom musiken för det 
hade jag ju med mig sen tidigare. Och där i den ... framförallt inom körsången, den är ju extremt 
könad på många sätt och där blev det till slut två olika världar. Jag har också en identitet som musiker 
men när jag för två och ett halvt år sen började ta... började gå på testo så var det också ett val jag 
gjorde då men också med medvetenheten om att nu kommer min röst att förändras som är mitt 
primära instrument och att därmed också på nåt sätt… på ETT sätt lämna den delen eller i alla fall… 
ah. Den är fortfarande i nån slags omformuleringsprocess för att jag ... jag har en identitet som 
musiker och sångare men jag har ingen praktik liksom. För att jag har inget sammanhang. Så det är 
också den ....det är en ...det är verkligen en process. 
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I och med att Kim började med sin testosteronbehandling så har alltså hens röst förändrats vilket gjort 
att hen inte kan vara praktiker inom sin musikidentitet på samma sätt längre. 

En uppoffring för Julia har varit hennes barndomsdröm om att bli militär. Hon har ändrat sig också, 
flera gånger, och velat bli många saker men det här med att vara polis eller militär har återkommit om 
och om igen. Enligt Julia får hon inte delta i GMU, försvarets grundläggande utbildning om en vill bli 
soldat eller sjöman, eftersom de inte accepterar personer som tar mediciner dagligen vilket hon skulle 
göra om hon påbörjade en hormonbehandling. Julia tar inte mediciner idag men kan tänka sig att göra 
det i framtiden. 

Hade jag chans att komma in i GMU och kunna bli militär kanske yrkesmilitär så skulle jag kanske ta 
den. Och det var just det jag tänkte … som transperson … jag är osäker på hur det skulle mötas i just 
den miljön. Jag antar i alla fall i mitt fall så känner jag mig lite mer så här exposed i vissa yrken. Men 
det är just på grund av att jag är ju transperson liksom och inte helt ute än eller... inte presenterar mig 
som det. Jag är helt ute. Tänker inte så mycket kring kön utan mer... min könsidentitet som kan vara... 
att det inte accepteras nånstans det ger mig lite såhär... otrygghetskänslor. 

Otrygghetskänslor behöver dock inte vara ett hinder. Men medicinerna är det. 

Intervjuare: Men låt oss säga att även om du tar hormoner att du skulle kunna gå in i det militära. 
Skulle du våga satsa på det? 

Julia: Ja jag tror det. Jag [har] ganska stor såhär drivkänslor. Drivkraft. 

Den ekonomiska tryggheten, en annan form av trygghet, har varit extra viktig för Violet då det i 
hennes liv inte funnits någon ”som kan backa upp [mig] liksom. Och det gör liksom att jag har ingen 
direkt släkt heller så det finns väldigt få… liksom biologisk familjebackup. Och har aldrig gjort det i 
min uppväxt.” På grund av detta men också på grund av sitt utseende kände Violet att det vore ett 
bättre alternativ att flytta till Japan: ”Jag visste att det skulle vara svårt att få jobb och att jag inte 
förmodligen… I [hemstad] så sågs jag väldigt mycket som såhär... onormal om man säger till utseende 
osv men jag hade inga förhoppningar på nånting. Och Sverige kändes helt… kört.” Eftersom hon hade 
större krav på sig att klara sig ekonomiskt i Japan utan en familj som skyddsnät kände Violet att hon 
var tvungen att rätta sig efter vissa normer: 

Men… när jag sökte de här jobben när jag var yngre så försökte jag ju anpassa mig jättemycket efter 
vad jag trodde att arbetsgivaren ville ha. För jag tyckte inte att jag var värd mer liksom [bortklippt 
material] Jag klippte mig så att jag skulle liksom se väldigt pojkig ut, jag gjorde till och med sånna 
här modelljobb när jag bodde då i (japansk stad) som kille… för olika saker och jag anpassade mig 
väldigt mycket liksom för att passa in också.”  

Detta ska ses som kontrast till när Violet bodde i Sverige och gick på gymnasiet. Hon bodde 
fortfarande hemma i en normativ och våldsam familj och hon kände ingen annan HBTQ person men 
vågade ändå vara ute med att vara androgyn under den tiden. Men då fick det inga konsekvenser för 
hennes inkomst.  

Men sen när jag då blev vuxen, över 18 och var tvungen att verkligen stå på egna ben helt och hållet 
liksom då… då vart jag så rädd att jag hela tiden försökte anpassa mig. Så då vare inga problem att 
jobba i restaurangbranschen. Och jag jobbade ju som servitör länge och det gick skitbra verkligen och 
jag gillade det ändå, den sociala aspekten. Och jag var jävligt bra på det. Och fick väldigt bra såhär 
feedback och så. Från arbetsgivare och såhär kunder och sånt.”  

Violet, som annars är skeptisk mot restaurangbranschen då det är en yrkesgrupp där en är synlig, 
fungerade ändå väldigt bra som servicepersonal så länge hon var konform som kille. Hon fick 
dessutom väldigt bra respons på detta beteende. Violet menar att hon inte skulle anpassa sig så pass 
mycket idag. Idag har hon en bättre ekonomi som i sin tur har bidragit till att hon kunnat få bättre 
självförtroende och stå upp mer för den hon är.   
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Analys 
Analysen i detta kapitel har framkommit genom att tematisera resultatet utefter forskningsfrågorna och 
sedan jämföra detta med tidigare forskning. Genom att titta närmare på ordval och språkanvändningen 
i vissa sammanhang har förhoppningen varit att fånga essensen i berättandet och försöka få en 
förståelse för upplevelsen som intervjudeltagarna berättar om. I åskådliggörandet av transpersoners 
karriärvalsprocess finns det en risk att det som framkommer som intresseväckande cementeras som 
skillnader från den ”vanliga” erfarenheten av arbetsmarknaden och en känsla av vi-heteronorm och de-
transpersoner kan uppstå. Genom att tydliggöra min egen röst samt mina egna slutsatser och 
antaganden är förhoppningen dels att ge läsaren en möjlighet att fundera själv kring olika uttalande 
utan att bli serverad hur denne bör tänka samt att försöka brygga den separation av perspektiv som kan 
uppstå. Queerteorin har använts löpande genom analysen, mest som perspektivgivande glasögon där 
fokus har legat på vad deltagarnas berättelser berättar om vårt samhälle.  

Generella reflektioner 
Det finns ingen grund i resultaten för att som följd av att en identifierar sig som transperson tänker 
individen på ett visst sätt kring karriär. Jag tror många människor kan identifiera sig med att de i sitt 
karriärval söker en trygg arbetsplats där de känner att både sina åsikter och utseende får närvara utan 
att kommenteras. Det finns även många i vårt samhälle som mår psykiskt dåligt av andra anledningar 
än som konsekvens av deras könsidentitet som också måste kämpa för att hantera arbetsmarknadens 
krav och icke-tillmötesgående attityd till deras mående. Människor möter också ständigt stängda vägar 
av en eller annan anledning för att kunna uppnå det yrkesval de önskar. Betyder detta att transpersoner 
bemöter arbetsmarknaden på lika villkor som övriga befolkningen? Min uppfattning är nej och detta är 
på grund av tre anledningar:  

1. Konsekvensen av dessa faktorer är mycket allvarligare för denna grupp individer då alla dessa 
faktorer kan påverka en och samma människa.  Då respondenterna i denna uppsats räknas som 
unga kan dessutom ett utanförskap på en arbetsplats påverka individens psykiska tillstånd, 
självförtroende samt förutsättningarna för framtida yrkespositioner (Ungdomsstyrelsen 2010).  

2. Dessa faktorer distraherar från andra värderingar som påverkar dessa personers 
karriärmöjligheter. Ingen av intervjupersonerna i denna studie har exempelvis nämnt vikten av 
en bra chef, stimulerande arbetsuppgifter, nätverksmöjligheter eller av att få adekvat 
fortbildning som vägledande anspråk i vart de vill arbeta. Då intervjuerna varit 
semistrukturerade har emellertid inga intervjufrågor berört dessa ämnen specifikt. Det behöver 
dock inte betyda att intervjupersonerna inte tänker på dessa saker. Intervjustrukturens 
öppenhet anser jag signalerar vad som ligger i förgrunden när dessa individer resonerar kring 
karriärmöjligheter. I likhet med Budge, Tebbe & Howards (2010) studie anser jag att detta 
tyder på att dessa andra värderingar blir sekundära till oron för hur det är att vara transperson 
på en arbetsplats.  

3. Svårigheten med att leva som trans i dagen samhälle är så gott som osynliggjord, både i 
statistik från Arbetsförmedlingen samt på utbildningar som exempelvis studie- och 
yrkesvägledarprogrammet där möten med bland annat dessa individer ingår i våra 
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arbetsuppgifter. Att en problematik inte benämns som ett problem gör det väldigt mycket 
svårare att angripa. 

Resultatet av intervjuerna visar att erfarenheterna som identifieringen som transperson ger påverkar 
respondenternas möjlighetshorisont kring möjliga arbetsplatser. Detta gör att vikten av att jobbet är en 
trygg plats blir mer angeläget samt att dessa individer drar sig till yrken där en tror sig finna medvetna 
individer. Detta i sin tur innebär att individen vill hålla sig borta från maskulina miljöer. Huruvida 
individen är synlig i sin yrkesroll har också framkommit som ett tema som respondenterna förhåller 
sig till samt hur det egna måendet påverkar hur de tar sig fram på arbetsmarknaden. Flera respondenter 
upplever också att de måste gör ett utbyte av vissa saker för att deras transidentitet ska få utrymme. 
Denna analys kommer även att sammanfattas med en kommentar om diskriminering. Låt oss titta 
närmare på dessa påverkansfaktorer. 

Arbete som trygghetsstrategi 
Genom intervjuerna framkom tre yrkeskategorier som kopplades till trygghet: yrken inom 
modebranschen, inom HBTQ-rörelsen samt inom skolvärlden. Både Violet som jobbat inom 
modebranschen och Kim som jobbat inom HBTQ-rörelsen beskriver dessa karriärvägar som givna och 
som en förlängd arm av deras identitet. Violet beskriver hennes anledning till att börja jobba med 
mode som ” ett slags sätt att utforska utan att utsätta sig själv för några risker”. Att utforska verkar för 
Violet inrymma att genom kläder och mode uttrycka sin könsidentitet. Kim beskriver det som att hen 
”gjort min identitet så mycket i HBTQ-rörelsen” vilket gör att Kim ser yrken inom detta fält som en 
möjlighet att jobba med något hen anser viktigt, prova olika yrkesroller och samtidigt fritt kunna 
uttrycka sin identitet som transperson. Att Violet definierar risker som bland annat ”våld i princip” är 
inte ogrundat. Tiby (2010) menar att den plats som HBTQ-personer oftast blir utsatta för brott på är 
just på arbetsplatsen eller i skolan. Badgett et al. (2007) fann exempelvis att 22-33 % av tillfrågade 
transpersoner känt sig trakasserade på deras arbetsplats. Men Violet nämner även ”omgivningens 
reaktioner” som en anledning till att vissa arbetsplatser kan ses som riskfyllda. Flera deltagare i 
Ambjörnssons (2010) intervjustudie visade på liknande tendenser då dessa upplevde det som 
ansträngande att delta i den heteronormativa arbetskulturen samt att dessa kände att de måste 
förbereda sig på att möta trans-/homofobi på en arbetsplats. Även om deltagarna i Ambjörnssons 
intervjustudie inte kunde precisera vad som sedan skapade en känsla av obehag på arbetsplatser 
sammanfattar Ambjörnsson det som att det rör sig om en underordnad maktposition, både som anställd 
men även som homo-/bisexuell eller transperson. 

En strategi som Julia använder för att bemöta den potentiellt transfoba arbetsplatsen är att vända sig 
till pedagogyrket då läroplanen kräver att skolpersonal jobbar för att främja öppensinnade attityder. 
Julia har dessutom genom sina kontakter bevis för att andra transpersoner trivs på dessa arbetsplatser 
Att förlita sig på ett policydokument kan vara en bra strategi mot direkt diskriminering. På så vis kan 
individen referera till ett existerande dokument om personen i fråga skulle uppleva att en blir orättvist 
behandlad. Diskrimineringsproblemet kan dock kvarstå om det uttrycks på det sätt som Dispenza et al. 
(2012) benämner som mikroaggressioner det vill säga ett känslomässigt obehag som framkommer av 
diffusa och ofta ackumulerade incidenter. Dessa diskrimineringsuttryck är hala och således svåra både 
att synliggöra och men även att göra något åt, trots befintliga styrdokument.  

En medveten trygghetsstrategi kan dock aldrig garantera att den arbetsplats individen jobbar på 
faktiskt blir en trygg zon. Kims erfarenhet av att jobba på en internetplattfrom för HBTQ-personer är 
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ett exempel på att även arbetsplatser som förväntas vara öppna och välkomnande inte nödvändigtvis är 
befriade från sexism och maktstrukturer fastän risken är mindre att de upplevs så i dessa sammanhang.  

Manliga till skillnad från medvetna yrken 
När respondenterna beskriver yrken som de med eller utan erfarenhet upplever som tillgängliga och 
otillgängliga framkommer ett tema av yrken som antingen manliga eller medvetna. Med manliga 
yrken uppstår ord och beskrivningar som syftar på grabbighet, sexism, sociala regler, fördomsfullhet, 
”stekighet” samt en kultur där en transindivid inte kan ta sig särskilt långt. Detta kontrasteras till 
yrkessammanhang som beskrivs som öppensinnade, feministiska, genusmedvetna, ett andrum, frihet 
att vara excentrisk, samt att det finns kunskap. Det som menas med manliga yrken är alltså inte 
könstypiskt maskulina yrken som exempelvis bilmekaniker eller systemtekniker utan en arbetskultur 
med en jargong som förstärker den binära könsnormen. Exempelvis nämner Marnie sin erfarenhet i 
IT-branschen där män oftare bekräftar och kommenterar kvinnors utseende. Kim lägger till yrket 
börsmäklare med orden ”jag kan inte föreställa mig att det är en särskilt mysig miljö att hänga i” vilket 
jag tolkar som att Kim ser det som en heteronormativ arbetsplats. Queerteorin utgår ifrån att 
resonemang där det bara finns två kön göra att en måste förtrycka de inre företeelser som inte passar in 
i någon av kategorierna (Ambjörnsson 2006). Att identifierar sig på ett spektrum vid sidan av de 
binära könsrollerna ger således en känsla av inte vara välkommen.  

En skulle kunna omformulera tematiseringen manligt och medvetet till att istället tala om 
könsnormativa till skillnad från förstående yrken. Men respondenternas svar tyder på att närvaron av 
män förstärker den normativa kulturen, trots att de inte står i motsats till kvinnliga yrken. Ett intressant 
exempel är just Kims erfarenhet av att jobba på en HBTQ-inriktad internetplattform. Trots en 
medvetenhet beskriver hen det som att de ”kukförsedda” hade makten samt att arbetsplatsen var 
sexistisk. Alltså en medveten arbetsplats utan förståelse. Att det är just den manliga kulturen som 
pekas ut kan också ha att göra med att det finns en stark koppling mellan transkulturen och feminism 
vilket Kim också nämner. Darj & Narthorst-Böös (2008) beskriver hur det kan vara svårt för cis-
personer att förstå transpersoners identifikationsprocess (kanske även som HBTQ-aktiv) vilket kan 
leda till utfrysning, mobbing och elaka kommentarer på arbetsplatsen och i värsta fall att en blir av 
med jobbet. Det gäller såklart inte alla cis-personer men om en person exempelvis aldrig träffat en 
transperson eller läst på om hur erfarenheten av att identifiera sig som trans är kan det vara svårt att 
veta vad som är ett respektfullt bemötande. Det är det jag tolkar att Marnie och Kim menar när de 
föreslår arbetsplatser där det jobbar feminister och personer som läst genusvetenskap som mer 
tillgängliga.  

Synlighet 
Att varje arbetsplats ska vara öppen för människor som inte ansluter sig till den binära könsordningen 
är idag ett drömscenario. Det betyder inte att den verkligheten är omöjlig men det gör att en som 
identifierar sig som transperson kan behöva ta till strategier tills den dagen kommer. Marnie föreslår 
att arbetsplatser med någon form av uniform, som exempelvis i en fabrik, skapar en mindre utsatthet 
för de som inte estetisk profilerar sig normativt efter kön. Den ger två fördelar med detta, ”att man 
kanske inte behöver se ut på olika sätt och att folk kanske inte dömer ens utseende på samma sätt”. 
Detta argument begränsar möjligheten att uttrycka sig med sin klädstil och utseende men risken för att 
bli fördömd minimeras också som följd. Personligen kan jag tänka att fast uniformer är en bra 
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övergångsstrategi så osynliggör det inte bara det individuella uttrycket men även själva problematiken: 
att icke-normativa attribut diskrimineras. Samtidigt verkar det finnas ett önskemål hos respondenterna 
att slippa vara synliga, då synligheten i sig är energi-krävande.  

Violet beskriver sig själv som en vålnad och att ”jag kan använda mitt huvud men min kropp är inte 
såhär gjord för det här samhället”. Med en mening beskriver hon hur ovälkomnande samhället kan 
vara när synen på kroppen bestämmer förutsättningarna för vilka möjligheter individen har. Att Violet 
använder substantivet vålnad tycker jag är talande för hur samhället osynliggör vissa individer 
samtidigt som det kan införliva en känsla av att det är skönt att slippa synas. Hela denna tankeprocess 
skulle kunna påverka huruvida individen vågar komma ut som trans. Men som Ungdomsstyrelsens 
rapport (2010) visar kan hemliggörandet av sin identitet i större utsträckning skapa ångest och 
depressionssymtom trots att en då undviker diskriminering. 

Marnie föreslår även yrken i isolation, i dennes fall kreativa sådana, som ett alternativ. Det skulle göra 
att andra slipper bli provocerade, är ett sätt att undvika diskriminering och individen undslipper att bli 
sårad. Som Violet säger ”jag har mött mycket fördomsfullhet så jag har liksom på nåt sätt tagit in det 
ganska mycket.” Att undvika att träffa människor blir alltså ett sätt att slippa ta in deras negativa 
attityder om en.  

Men vad gör dessa strategier med en person? Jag tänker att en överhuvudtaget pratar i termer av att 
slippa synas tyder på en utmattning i mötet med det normativa samhället samt att denna process 
påverkat självkänslan. Som att det skulle vara bättre för alla om transpersoner inte fanns. Det är ett 
tankesätt som skapats ur en önskan att skydda sig själv men konsekvensen blir även att en skyddar 
samhället från en själv. Jag tror exempelvis inte att det är en slump att Marnie som en konsekvens av 
sin komma ut process utvecklat en social fobi, då både mötet med och att bli felkönad av andra är 
tärande.  

Studien av Budge, Tebbe & Howard (2010) visade att deltagarna till vardags upplyste andra om frågor 
som är viktiga för transkulturen och att många ser det som en personlig angelägenhet att göra det. 
Eftersom transpersoners agenda är osynliggjord anser Budge, Tebbe & Howard att det således inte 
räcker att vara ute och presentera sig så som individen vill utan även att upplysa andra. Darj & 
Nathorst-Böös (2008) menar dock att komma ut i allmänhet är ett politiskt ställningstagande då detta 
banar vägen för de som i stunden inte har förmågan att göra det. Synliggörandet i sig blir således en 
form av informativ handling. Datti (2009) menar dock att huruvida individen vågar komma ut eller 
inte grundar sig i hur rädd en är att bli ”avslöjad” som trans och att detta i sin tur grundar sig i 
individens självkänsla. Själva termen avslöjad tycker jag dessutom syftar på någon form av skam, 
något som borde vara täckt men av en eller annan anledningen exponeras. Trots att individen inte alltid 
orkar synas finns det en form av måste i den handlingen för att samhället ska kunna genomgå någon 
förändring. Precis som i många sammanhang kan förebilder ha en otrolig påverkan som inspirerar 
detta. 

Det aktivistiska engagemanget är samtidigt ett aktivt stöd av andra som också kämpar för gemensam 
sak och kan därmed öka självkänslan. Men låt säga att en person som Kim som har självkänslan till att 
vilja arbeta i ett synligt yrke. Då hen har varit aktiv inom HBTQ-rörelsen är hen mer van att bli 
ifrågasatt och att befinna sig i utsatta situationer. Men på vissa områden där hen vill synas får hen inte 
det. Kim menar att när hen läser annonser där arbetssökande beskrivs som företagets ”ansikte utåt” 
söker Kim inte den tjänsten. För även om det inte alltid är så att tjänsten inte kommer att tillfalla en 
transperson är de upplevda chanserna så pass små att ansträngningen inte känns värd besväret.  
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Sammanfattningsvis finns det alltså två hinder att överkomma med synligheten, både den inom 
individen själv - att ha både modet och orken att representera sig utefter hur en ser sig själv - men även 
att andra släpper in transpersoner i det offentliga rummet och att deras synlighet är lika berättigad som 
allas.  

Den psykiska ohälsan 
Kim menar att det finns flera anledningar till att transpersoner ”inte sitter på en massa olika typer av 
fräsiga positioner och maktpositioner”. Hen ser det som att transpersoner väljs bort men att även den 
psykiska hälsan är ett hinder för att kunna ta sig fram karriärmässigt. Samtidigt säger Kim att det kan 
vara svårt att i en enskild situation veta vad som är vad. Statistiken från Statens folkhälsoinstitut 
(2006) är förkrossande. Det är oacceptabelt att var femte transperson aktivt försökt att ta sitt liv. Att 
vår samhällsstruktur skapar så otroligt mycket lidande. Detta lidande gör också att de få gånger när 
samhället i sig inte sätter begränsningar för en transindivid kan den mentala hälsan ta över mandatet 
och sätta krokben i alla fall.  

Studien av Dispenza et al. (2012) beskriver det stresspåslag som att leva i ett diskriminerande samhälle 
kan medföra. Könsidentiteten i sig är inget som orsakar psykiskt lidande men samhällets reaktion på 
den kan medföra smärta (Darj & Nathorst-Böös 2008). Oavsett om en har andra saker i ens liv som 
skapar instabila levnadsförhållanden försvårar diskriminering situationen. I Julias fall vet vi 
exempelvis inte om hennes ångestattacker som hon upplevt på sina provanställningar varit orsakade av 
själva arbetsplatsen, det faktum att hon är trans på denna arbetsplats, hennes neuropsykiatriska diagnos 
eller minnen från tidigare traumatiska upplevelser. Men det som kan konstateras är att identifieringen 
som trans inte underlättar. I Julias fall behöver inte psykiska svårigheter betyda att hon är fragil. Julia 
menar att en person kan känna två saker samtidigt: ”[jag har] jäkligt större självförtroende och mycket 
mer drivkraft trots att jag går runt med ständigt ångest och är alltid rädd när jag ska ut ur hemmet och 
vad ska folk tänka liksom.” Att ha psykisk ohälsa behöver alltså inte betyda att en har låg självkänsla 
även om ångest i sig är jobbigt nog.  

Men hos Violet har det hon ”internaliserat” i mötet med andra skapat en mörk syn på framtid och till 
viss del även en skepticism mot andra människor. Hon talar om att hon under gymnasietiden hade 
”noll förhoppningar” och att ”hela min personlighet var inkapslad i olika … jag vet inte, som ett skal, 
en rustning liksom”. Detta är ett mörkt bildspråk, där hennes personlighet är något som måste skyddas 
eftersom omgivningen inte är trygg. 

Mötet mellan Marnies funna identitet som trans och dennes omgivning har skapat ett lidande som lett 
till socialfobi. Åter igen, det är inte identifikationsprocessen i sig som påverkar den psykiska hälsan 
utan bemötandet från andra. För den är andras benämning av dennes kön varit utlösande för ångesten. 
Pronomen blir en symbol för acceptans och ett förstående för dennes situation. Men Marnie beskriver 
också att det finns en oro kring vad andra säger om den när den inte är där. Det finns en 
misstänksamhet kring om människor verkligen förstår, en oro som jag tänker tär både på ett personligt 
plan men även när det gäller jobbsökandet då Marnie är orolig för vad dennes referenser ska säga till 
framtida arbetsgivare. En kan kalla hela processen för ett ”slitage” som Kim använder som ordval. 
”Jag tänker att jag har jobbat mig igenom extremt mycket saker som många andra inte har jobbat sig 
igenom” säger hen. För Kim blir hens psykiska hälsa något som hen aktivt måste jobba med, som hen 
vill kunna kombinera med arbete/studier utan att krascha. Arbete/studier blir för Kim något som hen 
vill lyckas klara av. Detta innebär för Kim att hen bara vill jobba 50 % i framtiden, inte på grund av att 
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hen identifierar sig som trans men för att slitaget gjort att hen måste ta hand om sig mer än många 
andra. 

Vad behöver offras? 
Resultaten visar att respondenterna i studien har fått ge upp vissa saker för att annat ska kunna få 
utrymme. Det som intervjuerna har belyst är inte representativt för transpersoner generellt då alla inte 
vill bli militär, är intresserade av att sjunga eller är lika beroende av en inkomst som Violet var i 
Japan. Men två av fallen, Kim och Julias berättelser, tyder på att det existerar hinder som gör att 
transpersoner inte har tillgång till hela arbetsmarknaden. Inte på grund av diskriminering utan helt 
enkelt som konsekvens av en identifiering som transperson. Efter en lång period av funderingar fick 
Kims önskan att ta testosteron bli viktigare än att hen kunde behålla sin sångröst och sin 
musikidentitet. Julia har fått ge upp tanken på att bli militär då hormonbehandling som innebär daglig 
medicinering är något hon kan tänka sig i framtiden vilket GMU inte tillåter. Båda verkar ha försonats 
med dessa beslut och på ett sätt är det ett val dessa individer gör, att aktivt ta mediciner som förändrar 
kroppen som i sin tur förändrar deras förutsättning på arbetsmarknaden. Å andra sidan är det inte alls 
ett val. En väljer inte att identifiera sig med en könsidentitet som skiljer sig från det normgivande 
samhället. Som Sally Hines (2007) fann i sin forskning så uppstår transgenderistiska tendenser ofta 
redan i barndomen. Det är alltså inte något en väljer, det är något en är. Däremot menar Hines att en 
individ ofta möter en brytpunkt som gör att individen kommer ut med sin könsidentitet. 

Men vad som är ett val eller inte är en filosofisk fråga. Violet upplevde inte att hon hade något val att 
stanna kvar i sin hemstad då hon inte såg några möjligheter till jobb och hon fick inte längre bo 
hemma. Men väl i Japan var det svårare för henne att vara kompromisslös och anpassade sig till det 
hon ansåg att hennes arbetsgivare begärde av henne och rättade sig efter den manliga könsnormen trots 
att hon inte gjort det under gymnasietiden hemma i Sverige. Den ekonomiska pressen och den 
kulturella utsattheten av att vara i ett främmande land gjorde att Violet kände det som att hon inte var 
värd att stå upp för sin identitet då detta skulle medföra för allvarliga konsekvenser. Det intressanta är 
att Violet använder formuleringar om sin konformitet som ”jag tyckte inte att jag var värd mer” men 
när hon klädde sig som kille fick hon positiv feedback från hennes arbetsgivare och kunder, som att 
följa normativa beteenden belönas. Violet svarade på en otryggsituation vilket inte gav utrymme för 
hennes könsidentitet. Nu, när Violet har en trygg social krets, ekonomisk stabilitet samt bättre 
självkänsla finner hon ingen anledning till att hon skulle bete sig så igen. Men då ska en komma ihåg 
att grundanledningen till att hon ens for till Japan var ett diskriminerade samhälle och en familj som 
inte välkomnade henne.   

Diskriminering 
I intervjuerna har jag inte frågat respondenterna om upplevda exempel på direkt diskriminering och de 
är har inte heller delat med sig om detta på eget initiativ. I enkäten från Statens folkhälsoinstitut (2006) 
framkom att 55 % av enkätsvararens känts sig diskriminerade på grund av sin könsidentitet under de 
senaste 12 månaderna. Trots att diskriminering är ett allvarligt problem visar samma enkät samtidigt 
att majoriteten av transpersoner inte upplever direkt diskriminering. Alla respondenter i denna uppsats 
visar dock på ett agerande som tar hänsyn till att diskriminering mot transpersoner är en aktualitet. 
Detta stödjer det Budge, Tebbe & Howard (2010) fann att deltagarna i deras studie upplevde sig 
påverkade av diskriminering även fast det inte berörde dem personligen. Rädslan för att bli förtryckt 
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får således individuella konsekvenser. Samtidigt som det är diskriminerande i sig att en individ ses 
som avvikande enbart för att de inte identifierar sig efter den normativa könsordningen. Resultatet från 
intervjuerna visar att det faktum att diskriminering ändå existerar påverkar förhållandevis lite vilken 
yrkesbana respondenterna väljer att följa. Det som påverkas av diskrimineringsaspekten är val 
arbetsplats. På så vis verkar respondenterna inte uppfatta ett likamedstecken mellan bransch och 
enskild arbetsplatskultur även om det självklart finns sådana föreställningar också, så som Kims 
kommentar om börsmäklare. Då respondenterna är relativt unga verkar ändå uppfattning vara att de 
ändå borde kunna få det jobba de vill ha. Detta kan ha att göra med att dessa har mindre erfarenhet av 
hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut då dessa, trots att de haft jobb, större delen av livet befunnit sig 
inom utbildning. Kim däremot, som är den äldsta respondenten, verkar dela resultatet som Budge, 
Tebbe & Howard (2010) fann att intervjudeltagarna upplevde att de inte kunde få vilket jobb som 
helst. I Kims liv har det resulterat i att hen dessutom sållat bort vissa jobbannonser då hen inte tror att 
hen har möjlighet att få jobbet.   
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Slutsatser 

1. Vilka beståndsdelar beskriver transpersoner 
som bidragande till att en arbetsplats upplevs 
som tillgänglig eller otillgänglig? 
För att sammanfatta upplever personer som identifierar sig med en könsidentitet som skiljer sig från 
det normgivande samhället att en viktig beståndsdel i att hitta en bra arbetsplats är att den är trygg. En 
trygg arbetsplats betyder i detta fall en plats fri från kommentarer, fördomar och diskriminering, där 
personens närvaro inte upplevs som avvikande från den rådande arbetskulturen. Arbetsplatser med en 
uttrycklig manlig jargong upplevs som mindre tillgängliga än arbetsställen där företaget eller anställda 
har en öppenhet, kunskap samt genusmedvetenhet.  

2. Vilka förhoppningar och orosmoment påverkar 
transpersoners möjlighetshorisont? 
Då omgivningens reaktioner har stark påverkan på dessa individer kan tidigare upplevelser både på 
tidigare arbetsplatser men även utanför dessa påverka transpersoners möjlighetshorisont. Även 
vetskapen om att andra transperson har haft kränkande upplevelser av både direkt diskriminering men 
också särbehandling, en respektlöshet för hur en vill bli bemött eller vilket pronomen som individen 
vill bli beskriven med påverkar det individuella beteendet. Den social utmattning som detta skapar kan 
gör att flera individer vid vissa tillfällen nyttjar strategier för att osynliggöra sig i förhållande till 
övriga samhället. Trots detta visar alla respondenter en styrka och ett mod i mötet med sin vardag samt 
ett engagemang i att de vill förändra samhället så som det ser ut i dag både aktivistiskt och genom att 
närvara med den identitet de har.  

Trots att identifiera sig med en normbrytande könsidentitet inte skapar psykiskt lidande i sig är den 
psykiska ohälsan en påverkansfaktor i transpersoners framtidstro. Slitaget som detta kan innebära kan 
distrahera från att söka jobb men även andra viktiga komponenter som ingår i en bra anställning samt 
gör förutsättningarna för en anställning begränsade. Den utsatthet som att identifiera sig som 
transperson innebär kan dessutom skapa en misstänksamhet mot andra människor som även det 
påverkar både de faktiska och upplevda hinder i att hitta sin plats i karriären.  

3. Hur påverkar samhällsstrukturen och 
arbetsmarknaden transpersoners 
möjlighetshorisont? 
Samhällsstrukturen gör att transpersoner inte har samma möjligheter på arbetsmarknaden idag. På 
grund av den medicinering som en könsförändring skulle innebära kan det betyda att transpersoner 
inte får delta i militär verksamhet samt att effekterna av medicinerna kan påverka kroppen så att 
individen exempelvis inte har möjlighet att uttrycka sin musikidentitet. Det heteronormativa samhället 
i allmänhet skapar en utsatthet för transpersoner vilket gör att alla tar hänsyn till detta i deras agerande 
och påverkar deras möjlighetshorisont i deras strävan efter en karriär som passar dem.   
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Diskussion 
Denna studie har utgått från queerteorin och har upprepade gånger påpekat de negativa följder som ett 
heteronormativt samhälle kan medföra. Detta kan göra att de som inte håller med om denna världsbild 
kan ha svårt att ta till sig resultatet av detta arbete. För mig är det en självklarhet - om ett 
heteronormativt samhälle inte är ett problem, varför ingår det då så mycket frustration med att 
identifiera sig som transperson? Att i motsats till detta perspektiv istället se transindivider i sig som 
avvikande och exotiska anser jag är en människosyn ingen gedigen forskning borde hålla med om. 
Men ytterligare en aspekt av queerteorin är att lyfta diskussionen hur vi uttrycker kön och att bredda 
perspektivet till att kön även kan vara flytande och mångfacetterat i avskildhet från kategoriseringar. 
Genom att forska om transpersoner som grupp finns risken att denna aspekt kommer i skym undan och 
att en ersätter en norm med en annan; att det istället finns tre kön: man, kvinna och transperson. På så 
vis kvarstår den ansträngning de innebär att identifiera sig med en normbrytande könsidentitet som 
inte tillhör någon av dessa tre könstillhörigheter. I forskningssammanhang blir det således svårt att 
belysa utan att gruppera men förhoppningen är att genom att i varje fall lyfta ämnet kan det åtminstone 
starta en tankeprocess kring hur vårt samhälle är utformat. 

Alla respondenter i denna uppsats identifierar sig som intergender, alltså mellan eller utanför 
kategoriseringarna kvinna/man. Hade respondenterna istället varit MTF eller FTM eller helt enkelt 
identifierat sig som män eller kvinnor hade kanske andra perspektiv på och upplevelser från 
arbetsmarknaden framkommit. Dock har jag svårt att se att teman så som diskriminering och psykiska 
ohälsa inte varit en påverkansfaktor. Däremot hade möjligen hur dessa fenomen uttrycks och påverkat 
dem varit annorlunda. Det som eventuellt också skulle kunnat framgå i studier med transpersoner som 
anknyter sig mer binärt till kön är att typiskt manliga/kvinnliga yrken skulle kunna bli ett sätt att 
profilera sin egen könsidentitet. Inga såda tendenser har dock framkommit i denna studie. Ytterligare 
studier där fler subidentiter under paraplybegreppet trans är närvarande skulle därmed vara givande. 
Alla respondenter i denna studie var dessutom relativt unga (från tidig 20 till mitten av 30 års ålder) 
och befinner sig inom högre utbildning. Alla har olika stor erfarenhet av arbetsmarknaden vilket gör 
det svårare att veta vad som är en verklig gestaltning av samhällets attityd och vad som är en rädsla för 
att det ska finnas en attityd. Dock är båda perspektiven av erfarenhet och föreställningar av ett yrke 
viktiga då båda i slutändan påverkar möjlighetshorisonten. Däremot gör det att det blir svårare att se 
om samhället förändras eller inte. En intressant fortsatt studie skulle vara att intervjua äldre 
transpersoner, som varit aktiva inom en bransch länge, för att se hur erfarenhet och ålder påverkar 
diskriminering, den psykiska hälsan och det upplevda handlingsutrymmet. 

När en läser vetenskapliga artiklar om könsidentitet, transkultur och i synnerhet transpersoners 
situation på arbetsmarknaden skrivs det alltid om hur lite litteratur det finns inom området. Att trots att 
sexualitet och könsidentitet är olika saker är en tvungen att sammanföra transforskning med forskning 
om homo- och bisexuella eftersom båda grupperna är utsatta i samhället. Detta är för att 
överhuvudtaget få ihop någon form av referenslitteratur till den forskning som görs. Detta faktum har 
gjort denna uppsats svår att sammanställa då den vill synliggöra något som även inom forskningen är 
förbisett. Den forskning som finns har också ofta varit i en amerikansk kontext vilket ger vissa 
svårigheter i överförandet av erfarenheterna på grund av att de kulturella skillnaderna. Det finns alltså 
ett behov av mer aktuell statistik om transpersoners hälsosituation och upplevelser på arbetsmarknaden 
som är nyare är den enkät som Statens folkhälsoinstitut som genomfördes 2006. Då vi i Sverige redan 
för mycket statistik kring de som söker sig till våra myndigheter skulle det relativt enkelt kunna samlas 
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in mer information från exempelvis Försäkringskassan, CSN, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen m.fl. 
om dessa gav utrymme för att en kan identifiera sig som något utöver man/kvinna i deras enkäter och 
databaser.  

Denna studie har kommit fram till tämligen förutsägbara slutsatser som förankrar det vi alla redan 
borde veta. Att på samma sätt som vi inte kan säga att på grund av att du är kvinna eller man tänker du 
si eller så om karriär, finns det heller ingen formel för vad som påverkar karriärval för en individ som 
identifierar sig som trans. Däremot har denna uppsats förhoppningsvis synliggjort transpersoners 
tankar och erfarenheter då de upplevelserna ändå påverkar vilken möjlighetshorisont individen ser för 
sin framtid. Eftersom diskriminering existerar påverkas vilka arbetsplatser en har mod och ork att ta 
sig an vilket gör att endast få transpersoner har möjlighet att ta sig till ledande positioner. Ett öppnare 
och mer medvetet klimat behövs i arbetslivet för att det inte ska vara transindividens eget ansvar eller 
kämpaglöd som gör att den når höga poster. Det är ett strukturellt problem att respondenterna inte ser 
det som möjligt att söka vissa tjänster. Arbetsmarknaden bör vara öppen för alla oavsett könsidentitet. 
I vår yrkesutövning som studie- och yrkesvägledare är det således viktigt att vi bemöter alla individer 
med respekt utan att anta att en viss könsmässig profilering nödvändigtvis är det kön som personen i 
fråga vill identifiera sig med. Vi behöver bli duktigare på att fråga hur personer vill bli bemötta och 
vilka pronomen vi ska använda om dem. Med få förebilder är det svårt att synliggöra möjliga 
karriärvägar vilket påverkar den negativa spiralen om vad som upplevs som möjliga karriärsmål. I 
vägledningssammanhang behöver vägledare därmed vara lyhörda för dessa individers önskemål och 
stödja i vidgandet av möjlighetshorisonten för fler tänkbara alternativ utan att för den sakens skull 
pressa dessa individer in i på yrkes- eller studiebana som de inte är redo för.  

Denna uppsats har därmed förhoppningen att genom att låta Violet, Julia, Kim och Marnies 
upplevelser få stå i rampljuset kan de få visa konkreta angreppspunkter för vad som bör göras för att 
arbetsmarknaden ska bli mer välkomnande. Respondenternas erfarenheter är deras egna men är 
samtidigt ett resultat av det samhälle de befinner sig i. Men det är svårt att beskriva vissa livsöden utan 
att av misstag väcka sympati hos läsaren. Sympati – att tycka synd om något – hjälper inte någon. 
Snarare har ambitionen varit empati, att brygga uppfattningen om att detta är en livssituation som inte 
bara berör de som identifierar sig som trans utan berör oss alla.  
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Efterord 
Samma dag som denna uppsats gick upp för opponering (1:a juni 2015) släppte Folkhälsomyndigheten 
en ny rapport som heter ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. En rapport om 
hälsoläget bland transpersoner i Sverige”. Rapporten har gjorts som uppföljning på den hälsorapport 
som denna studie har använt som utfördes av Statens Folkhälsoinstitut 2006 och är precis sådan nyare 
statistik som efterfrågas i denna uppsats diskussionsdel. Den nya rapporten har besvarats av 800 
transpersoner medan rapporten från 2006 endast hade 374 respondenter som identifierade sig som 
trans. Statens Folkhälsoinstituts rapport (2006) var dessutom en del av en större studie där även homo- 
och bisexuella respondenter deltog. Dock visar den Folkhälsomyndighetens (2015) rapport att 
hälsosituationen för transpersoner inte förändrats avsevärt på 10 år, om möjligen har den blivit något 
sämre. Deras statistik visar att 36% av respondenterna någon gång under det senaste året övervägt att 
ta sitt liv och att cirka en tredjedel någon gång aktivt gjort ett självmordsförsök. Den nya rapporten 
visar också att över hälften har någon gång de senaste 3 månaderna upplevt kränkande behandling 
eller bemötande på grund av sitt könsuttryck. 14% av dessa upplevde att det kränkande bemötandet 
skett från en arbetskamrat. Den nya rapporten tar upp ytterligare perspektiv på transpersoners situation 
på arbetsmarknaden och visar att en fjärdedel av respondenterna är arbetslösa, får sjukersättning eller 
försörjningsstöd. Detta hade varit en intressant aspekt att diskutera vidare i min uppsats samt möjliga 
påverkansfaktorer som föranlett detta. Förhoppning är dock att denna nya rapport kommer att 
uppmärksammas i media och vara grunden till nya forskning som belyser transpersoners 
levnadssituation på många olika områden.  
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