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        Abstract 
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Title: Coming out process. A qualitative study about transgender people’s 

experiences of the workplace situation. 

Supervisor: Carina Tigervall 

Assesor: Anders Östnäs 

 

This is a qualitative study aimed to explore transgender experiences of the 

workplace situation. That is, whether a sex change, whether it is a legal medical or 

a social change of gender, has implications for Trans people in the workplace. The 

issues we examine is the standard of conduct by colleagues and supervisors of 

people after getting a sex change or a change of sexual expression. How does the 

Discrimination Act (2008:567) help to shape the work climate in their respective 

workplaces, for those who undergo a sex change or change gender expression? 

How do transgender people experience their position of power in the workplace 

and employers' attitudes regarding wages, after a sex change or a change of sexual 

expression? In conclusion, we note that our analysis of the overall empirical 

evidence generally shows that our respondents have received a good response in 

the form of respect, acceptance, and without bias from managers and colleagues in 

their respective workplaces, after they came out as transgender. It turned out that 

the Discrimination Act has not made a drastic difference in the workplace. Our 

respondents have felt that their position was unchanged, that is to say that they 

neither had more or less power at each workplace. In the case of wages after sex 

change or a change in sexual expression, there is a shared experience. 

 

Keywords: transgender, labour market, discrimination, LBGT- people, power, 

income, heteronormativity 
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Förord 

I enlighet med traditionen vill vi börja vår c-uppsats med att tacka alla som bidrog till att den 

blev av. Ledningen och lärarna samt kursföreståndaren vid Socialhögskolan Lunds Universitet 

- tack för att ni möjliggjorde för oss att skriva denna c-uppsats tillsammans. Ett stort tack vill 

vi rikta till vår handledare Carina Tigervall. Likaså vill vi tacka våra familjer som har gett oss 

ett utomordentligt stöd och haft ett stort tålamod under tiden för vårt uppsatsskrivande. Det 

största tacket vill vi dock rikta till våra respondenter. Det har varit ett privilegium att få ta del 

av era åsikter och upplevelser, vi hoppas att vi har kunnat bidra till en realistisk bild av 

verkligheten.  

 

Helsingborg, maj 2011. 
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1. Inledning 

Vår c-uppsats har tagit sitt avstamp i ett flertal dokumentärfilmer som handlar om 

transpersoner, exempelvis dokumentären Ångrarna vilken visades i oktober 2010 på SVT 2 

och handlade om två svenska män i 60- års ålder som bytt kön . Filmerna skildrar olika 

aspekter av männens livssituation och hur de upplever arbetssituationen. Detta väckte vårt 

intresse när vi väl skulle välja ämne till vår c-uppsats. Vi ville även ta tillfället i akt och lära 

oss mer om människor som upplever sig själva tillhöra ett annat kön än det som de är födda i. 

Allt eftersom vi började förkovra oss i temat upptäckte vi att problematiken som finns kring 

transpersoner ändå inte är tillräckligt uppmärksammad samt att det saknas forskning i Sverige 

avseende transpersoners upplevelser av situationen på arbetsplatsen. Därför blev vi 

intresserade av att ha denna infallsvinkel vid vår undersökning, alltså transpersonernas 

upplevelser av sin arbetssituation. Då vi kommer att arbeta som socionomer i framtiden anser 

vi att det finns ett behov av ökad kunskap om ämnet vi behandlar. Förklaring av begrepp som 

förekommer i hela uppsatsen kommer efter avsnittet Syfte/frågeställningar. Däremot kommer 

vi att använda oss av förkortningarna FTM, MTF, HBT.  

1.1 Problemformulering 

Under åren 1992-2009 har Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen tagit emot närmare 540 

ansökningar om ändrad könstillhörighet och tillstånd om ingrepp i könsorganen. Antalet 

ansökningar har ökat under senare år. Under åren 1992–1997 fick rådet i genomsnitt årligen 

17 ansökningar. Under åren 1998–2003 hade antalet ansökningar årligen ökat till i genomsnitt 

23 och under åren 2004–2009 var antalet ansökningar i genomsnitt 37 per år. Den ökning som 

setts i Sverige överensstämmer med de iakttagelser som gjorts i övriga europeiska länder 

(Socialstyrelsen 2010). 

Enligt folkhälsoinstitutets undersökning gällande hbt - personers allmänna hälsotillstånd var 

det transpersoner som uppgav den största andelen med ett dåligt allmänt hälsotillstånd. 

Förekomst av diskriminering, fördomar samt känslor av skam kan vara en orsak till detta. Av 

den undersökta populationen hade cirka en femtedel av transpersonerna upplevt 

diskriminering på grund av sitt könsuttryck eller könsidentitet någon gång i livet. Över en 

tredjedel av ovannämnda rapporterade att de saknade tillit till andra människor. Det är vanligt 

att transpersoner saknar förtroende för sjukvården, socialtjänsten, domstolar och politiska 

församlingar (Statens folkhälsoinstitut 2005). Enligt de finska forskarna Mustola & Lehtonen 

(2004) innehar transpersoner i arbetslivet en mängd olika yrken samt positioner, men de löper 
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en större risk för marginalisering och arbetslöshet. Dock har det visat sig att transpersoner 

med högre utbildning och arbeten så som läkare, entreprenörer, forskare samt IT-personal 

genomgår ett könsbyte utan att äventyra sitt jobb, men med en betydande psykisk press. Den 

gruppen som upplever detta som svårast är MTF transexuella som redan har byggt upp sin 

karriär som män. Generellt uttrycker transpersoner en rädsla för diskriminering, uppsägning 

och trakasserier. En del känner att de inte ens kan berätta om sitt könsbyte på arbetsplatsen 

och istället söker en annan anställning och tar sin nya könsroll på en helt ny arbetsplats där de 

inte behöver berätta om att de har genomgått ett könsbyte. Övergången från kvinna till man 

och vice versa orsakar ofta förvirring på arbetsplatsen, arbetskamraternas reaktioner kan 

variera från att visa mycket stöd till att finna det omöjligt att arbeta tillsammans med en 

transperson. Problemet kan ligga i att medarbetarna inte vet hur de ska förhålla sig till en 

transperson, som man eller kvinna. Många kan ha svårt att ändra sin ställning om en persons 

kön och att lära sig att relatera till denna person på ett nytt sätt. Det framgår tydligt av 

Folkhälsoinstitutets rapport (2005) samt Mustola & Lehtonens (2004) avhandling att det finns 

en problematik gällande transpersoners situation både hälsomässigt, socialt och på 

arbetsplatsen. Anledningen till att vi har valt att undersöka transpersoners situation just på 

arbetsplatsen är att vi har hittat mycket intresseväckande forskning från USA där forskarna 

behandlar detta ämne. Däremot hittade vi nästan ingen svensk forskning som undersöker 

denna aspekt av transpersonernas livssituation. Dessutom är det av stor vikt att öka insikterna 

om HBT-personer och deras livsvillkor, speciellt inom den offentliga sektorn, så som hälso-

och sjukvården och socialtjänsten. Det finns fortfarande stora brister angående samordnade 

insatser från samhällets sida avseende HBT-personer (Motion 2009/10: A443). Samtidigt 

menar två forskare från USA Morrow & Messinger (2006), att socialarbetare inte har 

tillräckligt med kunskap och förberedelser för att möta transpersoner som klientgrupp. Enligt 

den brittiska forskaren i socialt arbete Christine F. Hartley (2003) har det sociala arbetets 

område riktat uppmärksamheten till hur transpersoner upplever olika svårigheter i kontakten 

med socialtjänsten. Om socialarbetarna är hängivna till att skapa en multikulturell och 

inkluderande praktik då är det viktigt att ge förutsättningar i det sociala arbetet som möjliggör 

att skapa ett inkluderande klimat för transpersoner (Hartley 2003). Därför tyckte vi att det 

skulle vara intressant för oss att ta reda på hur transpersoner har det på ett av de viktiga 

livsområden, sina arbetsplatser. Inte minst för att det finns en möjlighet att ha transpersoner 

som klienter i vårt framtida arbete. Vi tänkte avsluta det här avsnittet med ett citat från ett 

brev av en anonym person skickat till socialstyrelsens utredning av samhällets vård- och 
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stödinsatser för transexuella och intersexuella personer (2010), från vilken vi kan se att det 

ibland kan finnas en problematik med att vara transperson, inte minst på arbetsplatsen:  

 

”Det började före fem års ålder, då jag talade om för min 

mamma att jag var tjej och ville byta namn till Sara. Sen den 

dagen har jag levt under stor press. När jag var 13 år var 

mamma och jag till en läkare i en liten bruksort, läkaren 

skrattade åt oss. När jag var 18 år hade mitt liv blivit outhärdligt. 

Jag sökte hjälp men ingen lyssnade. Nu har jag äntligen fått 

hjälp, börjat med hormoner. Jag känner mig lugnare, mer 

harmonisk och förstår att jag har ett värde. jag har varit 

arbetslös i 13 år. Ingen vill anställa mig, jag har sökt massor med 

jobb…, men nej, jag är fel. Trots akademisk utbildning så får jag 

svar som – det blir problem med våra kunder - eller så får jag 

inget svar alls. Jag har, som tur är, anhöriga som stöttar mig fullt 

ut. Aldrig någonsin har dom tvekat att följa med mig till stan. 

Men jag förstår att det även för de är jobbigt. Mina barn som går 

i skolan, utsätts för anspelningar, som gör ont i dom och i mig. 

Därför vill jag inte belasta dom med mitt liv och lidande för 

mycket. Det finns platser jag inte vågar besöka. Jag har fått höra 

- Sådana som du borde avrättas.” 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka transpersoners upplevelser av situationen på 

arbetsplatsen. Det vill säga, huruvida ett könsbyte, vare sig det är ett regelrätt medicinskt eller 

ett socialt byte av kön, har för konsekvenser för transpersoner på arbetsplatsen.  

- Vilket bemötande av arbetskamrater och chefer får personer efter ett könsbyte eller 

byte av könsuttryck? 

- Hur upplever transpersoner att Diskrimineringslagen (2008:567) har bidragit till att 

forma arbetsklimatet på respektive arbetsplatser, för dem som genomgår ett könsbyte 

eller byter könsuttryck? 
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- Hur upplever transpersoner sin status på arbetsplatsen efter byte av kön eller 

könsuttryck? 

- Huruvida arbetsgivarnas inställning gällande lönesättningen ändrats efter ett könsbyte 

eller byte av könsuttryck? 

1.3 Begreppsförklaring 

Transpersoner, är en samlingsterm för personer som ifrågasätter det biologiska könet de 

föddes i. Det är skälet till att de permanent eller ibland passerar biologiska och/eller sociala 

könsgränser (Nationalencyklopedin 2010). Detta paraplybegrepp innefattar bland annat 

transexuella och transvestiter. Till transpersoner brukar också räknas transgenderpersoner. Då 

begreppet transperson är en paraplyterm är det av vikt att nämna att det finns många olika sätt 

att vara transperson på. Transsexuell, transvestit, transgender, drag-king, drag-queen, MTF, 

FTM är de mest kända begrepp. 

 

Transsexualism, betyder en motsättning mellan individens biologiska kön och den av 

individen upplevda könsidentiteten. Här ses oftast könsbyte som den enda lösningen på 

identitetskonflikten (Nationalencyklopedin 2010). 

 

Transvestism, beskrivs som ett behov av att klä sig och uppträda i det motsatta könets kläder. 

 

Dragqueen män som uppträder/underhåller utklädda till kvinnor. Motsatsen är dragking 

(Norstedts uppslagsbok 2000). 

 

Genus, kommer från det engelska ordet gender, är ett begrepp som används för att förstå och 

lägga märke till de föreställningar, idéer samt handlingar som sammanfattningsvis formar 

individers sociala kön (Nationalencyklopedin 2010). 

 

Kön, är en generell benämning på de två stora grupper i vilka individer indelas med hänsyn 

till fortplantningsorganen, män respektive kvinnor, mankön respektive kvinnokön (Svenska 

akademiens ordlista 2010). 
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Könsbyte, byte av kön i juridisk mening med nytt förnamn och nytt personnummer efter att 

Socialstyrelsen har beviljat detta efter en genomgående specialistutredning 

(Nationalencyklopedin 2010). 

 

Nedanstående begreppsförklaringar är hämtade ifrån Riksföreningen för sexuellt 

likaberättigandes hemsida (2011). 

 

FTM ”Female to Male= ”kvinna till man ”. Begreppet klargör både vilket kön individen 

har/hade biologiskt men också vilket kön individen känner sig som. FTM är någon som fötts 

som kvinna men numera är en man. 

 

MTF ”Male to Female” = ”man till kvinna”. I detta fall någon som fötts till man men numera 

är en kvinna. 

 

Heteronormativitet är en norm som förutsätter att alla är och agerar på ett visst sätt alltså att 

män är intresserade av kvinnor och vice versa. Allt som inte är på detta sätt är avvikande 

och/eller onormalt. Det antas att det kön som en individ ser ut att tillhöra även är det kön som 

individen känner sig som. Kan vara både omedveten samt medveten och är en social norm. 

 

Queer kan bland annat beskrivas som en samhällssyn där sexuella och könsliga normer inte 

ska vara hindrande för människors liv. Det kan också beskrivas som ett sätt att leva gällande 

könsidentitet. 

 

Könsidentitet är en summa av olika delar där biologiskt kön, socialt kön samt mentalt kön 

ingår och beskriver hur en individ uppfattar sig själv. 

 

Socialt kön begreppet kan förklaras med att kvinnor uppfostras in i en viss könsroll och likaså 

männen. Kvinnor skall alltså enligt traditionella könsroller vara på ett visst sätt och män på ett 

annat sätt, exempelvis så ska flickor bära rosa kläder och pojkar blåa, osv. Det gäller för 

kvinnor att bete sig på ett visst sätt och vice versa gällande män. 

 

HBT-personer är en förkortning för Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner. Ordet 

queer kommer från engelskan och betyder ”konstig” eller ”avvikande”. Från början användes 

ordet som ett skällsord vilket människor brukade då de ville utpeka homosexuella män samt 
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de män som inte ansågs vara manliga nog. De flesta som kallades queers valde att inte 

skämmas över ordet, utan bestämde sig för att istället använda det med stolthet.  Ordet kan 

också användas som ett sätt att påpeka att heteronormen eller heterosexualitet inte behöver 

vara den rådande normen i samhället. I vårt samhälle råder det många idéer om hur någon 

skall vara som man eller kvinna respektive homo-, bi-, eller heterosexuell. Istället fokuserar 

människor som anser sig vara queer på att människor inte bör delas in i grupper beroende av 

könsorgan Ungdomsmottagningen på nätet (2011). 

Det teoretiska perspektivet som analyserar sexualitet, identiteter, värderingar och relationer 

heter queerteori. Enligt queerteorin är värderingarna historiskt betingade, samt att sexuell 

identitet inte är någon personlig egenskap, vilket utlöste en hel del politiska rörelser. 

Begreppen ”kvinna”, ”man”, ”homosexualitet” och ”heterosexualitet” ses som socialt 

konstruerade sanningar och maktförhållanden (Nationalencyklopedin 2011). 

2. Bakgrund 

I den Europeiska unionens undersökning från 2009 gällande frågor om diskriminering av 

HBT-personer i arbetslivet, hur de utnyttjar sina rättigheter på arbetsmarknaden och 

arbetsgivarnas attityder och ansvar gentemot HBT-personer, framgår nedanstående. 

HBT-personer utsätts för diskriminering på arbetsplatser på en rad olika sätt. Exempelvis 

handlar det om direkt diskriminering, trakasserier och mobbning. Det kan bland annat bero på 

osynlighet av HBT-personer och en relativt låg nivå av klagomål som inkommer till de 

nationella jämställdhetsorganen. Därför är den reella omfattningen av transfobi och 

diskriminering inte möjlig att avgöra. En delvis förklaring till detta fenomen är allmän brist på 

medvetenhet om rättigheter samt en motvilja av HBT-personer att offentligt visa den nya 

könsidentiteten. För närvarande, anses många arbetsplatser inte vara ”säkra tillflyktsorter” för 

HBT-personer. Även om uppgifter varierar beroende på nationella förhållanden, studier och 

intervjuer med nationella jämställdhetsorgan och HBT frivilligorganisationer visar att 

majoriteten av HBT-personer är i allmänhet motvillig att ”komma ut” med byte av kön eller 

könsuttryck på arbetsplatsen. Tidigare erfarenheter eller rädsla för diskriminering, risken för 

uppsägning och arbetsmiljön spelar alla en roll för HBT-personers beslut om öppenhet på 

arbetsplatsen. Ledningens roll, men även förekomsten eller avsaknaden av mångfald samt lika 

behandlings politik är avgörande för HBT-personers uppfattning av en trygg och inkluderande 

arbetsmiljö. Enligt resultatet av denna undersökning, bidrar en jämställdhetslagstiftning som 
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inkluderar HBT-personer till att öka motivationen för att öka anmälningar i framtiden, 

avseende diskriminering av HBT-personer (Homophobia and Discrimination on Grounds of 

Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States, 2009). 

I USA utfördes en nationell utredning avseende transpersoners upplevelser av deras situation 

gällande utbildning, hälsovård, bostäder, familjeliv samt arbetsliv. De har kommit fram till att 

transsexuella är mål för diskriminering inom många områden i livet. Denna marginalisering 

utsätter de för en enorm ekonomisk och social osäkerhet, enligt USA:s motsvarighet till den 

svenska jämställdhetsombudsmannen (National Center for Transgender Equality and the 

National Gay and Lesbian Task Force 2009). 

I arbetslivet finns det ojämlikheter och diskriminering avseende lön, möjligheter till 

befordran, möjligheter till arbetsplatsutbildningar. Den orättvisa behandlingen kan bero på 

många olika faktorer bland annat sexuell läggning och byte av kön eller könsuttryck (Mustola 

& Lehtonen 2004). 

2.1 Lagstöd 

Sverige var första landet i världen med att införa en lag som gör det möjligt för transsexuella 

att utföra en könsbytesoperation. Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa 

fall 1§ Den som sedan ungdomen upplever att han tillhör annat kön än det som framgår av 

folkbokföringen och sedan avsevärd tid uppträder i enlighet härmed och måste antagas även 

framdeles leva i sådan könsroll, kan efter egen ansökan få fastställt att han tillhör det andra 

könet. Fastställelse får ske utan hinder av att sökanden tidigare erhållit fastställelse enligt 2§. 

2 st. Fastställelse enligt första stycket meddelas endast om sökanden fyllt arton år och 

undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga. Lag (1991:514) 

(Lagen.nu). 

Med uppdrag av regeringen gjordes 2006 en översyn av ovanstående lagen (1997:119). 

Könstillhörighetsutredning (S 2006:01) syftade till att göra en undersökning av hur lagen från 

1972 tillämpas samt att ta ställning till om lagens nuvarande krav skall vara kvar och om 

några nya skall tillkomma.  Ett av de nya förslagen handlade om åldersgränsen på 18 år för 

könsbyte skulle komma att sänkas, för att möjligtgöra en fullständig och tidig integrering i sin 

nya könsroll före vuxen ålder. Förslagen av lagändring har inte gått igenom (SOU 2007:16). 
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Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Lagen ersatte jämställdhetslagen 

och sex andra lagar. Genom denna lag infördes även två nya diskrimineringsgrunder: 

Könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Ombudsmännen så som Jämo, HO, 

HomO ersattes av en ny myndighet - Diskrimineringsombudsmannen. Via lagen har det också 

införts en diskrimineringsersättning samt den så kallade talerätten i diskrimineringsfrågor 

(Regeringskansliet 2008). 

Den nya lagen bygger på sju olika diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder. Den nya lagen innefattar diskrimineringsförbud som gäller: arbetslivet, 

utbildningsverksamhet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan 

offentligt uppdrag, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkesbehörighet, medlemskap 

i vissa organisationer, varor tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig 

tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, 

arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd, värnplikt och civilplikt samt offentlig anställning 

(Regeringskansliet 2008). 

Följande är utdrag ur Diskrimineringslagen: 

1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder 

(Lagen.nu). 

5§ Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller 

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

(Lagen.nu). 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt har vi gjort ett urval av forskningen gällande transpersoner. Det vi har försökt 

koncentrera oss på är att avgränsa sökningen med att leta efter forskning som handlar om 

transpersoner och deras situation på arbetsplatsen. Enligt Mustola & Lehtonen (2004) besitter 

transpersoner i arbetslivet en mängd olika professioner och positioner, men de löper en högre 

risk för marginalisering samt arbetslöshet. Dock har det visat sig att transpersoner med högre 

utbildning och arbeten så som läkare, entreprenörer, forskare samt IT-personal genomgår ett 
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könsbyte utan att äventyra sitt jobb, men med en betydande psykisk press. De amerikanska 

doktorander Kristen Schilt och Matthew Wiswall (2008) har forskat om transexuellas 

erfarenheter på arbetsplatsen, efter att de har genomgått könsbyte. Författarna undersökte 

både MTF samt FTM transsexuella och deras upplevelser av arbetsplatssituationen efter ett 

könsbyte. De jämförde också deras löner innan och efter ett könsbyte. Det de kom fram till 

visar att transsexuellas arbetsplatssituation har förändrats radikalt, även om de hade samma 

potential som innan könsbytet. Lönen för FTM arbetstagare ökade något efter deras övergång 

från kvinna till man. Medelinkomsten för MTF minskade däremot med nästan en tredjedel 

efter könsbytet från man till kvinna. Detta resultat överensstämmer med den traditionella 

könsmaktsordningen, det vill säga att män har mer makt och högre löner på arbetsplatsen. 

Detta illustrerar processerna som ger bristande jämställdhet i arbetslivet. Schilt & Wiswall 

(2008) har också kommit fram till att MTF transexuella genomför könsbyte ungefär 10 år 

senare i livet än de som byter kön från kvinna till man. Detta kan enligt författarna bero på att 

MTF vill behålla sin position samt förmåner som männen har på arbetsplatsen. I en annan 

studie av Kristen Schilt (2006) presenteras ojämlikheter på arbetsplatsen gällande kön. I 

studien ingår endast kvinna till man transexuella. Många av respondenterna i artikeln 

upplevde att de som män erhåller mer makt, högre lön och större respekt på arbetsplatsen än 

de fått då de var kvinnor, även om de finns kvar på samma arbete. Författaren anser att deras 

erfarenheter kan ligga till grund för könsrelaterade skillnader på arbetsplatser. En av 

slutsatserna är att kvinna till man transexuella vinner på att byta kön. Enligt Schilt (2006) 

finns det sociologiska studier som har dokumenterat att arbetsplatser inte är könsneutrala som 

rättvist belönar anställda utifrån deras egna meriter. Män får mera fördelar på arbetsplatser än 

kvinnor på grund av bland annat kulturella föreställningar som förknippar manlighet med 

prestige och auktoritet. Å andra sidan så missgynnas kvinnor för att de ses som mindre 

kapabla och mer benägna att misslyckas än män med lika kvalifikationer. De personer har 

varit socialt könsbundna både som män och kvinnor, vilket ger en mer komplex förståelse av 

dessa osynliga mellanmänskliga processer som bidrar till att upprätthålla könsrelaterade 

skillnader på arbetsplatser. Författaren betonar dock att inte alla hennes respondenter i denna 

studie har vunnit auktoritet och prestige i och med könsbytet. Schilt (2006) påpekar att vita 

samt långa kvinna till man transexuella får mer fördelar efter könsbytet än korta och färgade 

FTM transsexuella, trots att de har samma kunskaper, färdigheter och attityder som innan de 

bytte kön.  
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De serbiska forskarna Rakic et al (1996) gjorde en kvantitativ undersökning av 32 

transexuella i Belgrad där de utformade ett standardiserat frågeformulär där det ställdes frågor 

om bland annat deras relationer till andra människor, sexuell aktivitet samt yrkesmässig 

funktion. De flesta intervjupersonerna uppgav att de hade fått en förbättrad livskvalité efter 

könsbytet. Samtliga respondenter som hade ett arbete innan könsbytet behöll samma jobb 

efter operationen. Studien visar däremot att deras yrkesmässiga status inte har förändrats efter 

könsbytet. Skälet till detta kan enligt Rakic et al (1996) ligga i arbetets natur på så sätt att 

deras yrken motsvarade deras könsidentiteter, alltså det könet de opererade sig till. 

 

Schilt & Connell (2007) skriver att transexuella som har kommit ut med könsbytet på 

arbetsplatsen ofta överdriver och förstärker det nyblivna könet. Detta i samband med att 

arbetskollegorna har godtagit deras könsbyte. Kollegorna, visar studien, tar in de transexuella 

i arbetsgemenskapen på så sätt att kvinnliga kollegor ber FTM att utföra tunga lyft, medan de 

manliga kollegorna försöker att lära MTF att bete sig samt tala som ” en kille”. I enlighet med 

Schilts tidigare forskning visar även denna studie att vid övergång från man till kvinna 

devalveras personens maktposition på arbetsplatsen. MTF utesluts ofta från mäktiga 

homosociala nätverk eller kvalificeras som mindre kapabla. Transexuella arbetstagare är 

enligt denna studie en ekonomiskt sårbar befolkningsgrupp som måste balansera de politiska 

önskemål samt anställningstrygghet.  För att behålla arbetstryggheten måste de transexuella 

med andra ord förhålla sig till arbetsgivarnas regler och välvilja.  

 

I studien Bias in the Workplace: Consistent Evidence of Sexual Orientation and Gender 

Identity Discrimination har några amerikanska forskare granskat mer än 50 studier om 

diskriminering på arbetsplatsen gällande HBT-personer, det senaste decenniet. Denna 

undersökning visar på ett konsekvent samt oroande mönster av diskriminering baserad på 

sexuell läggning och könsidentitet. Studien visar dessutom att 57 procent av de transexuella 

någon gång upplevt diskriminering i arbetslivet. De transexuella respondenterna i denna 

studie uppger att de är utsatta för arbetslöshet i högre grad samt att de i större utsträckning 

tjänar minimumlöner i jämförelse med den generella populationen. 60 % av 

intervjupersonerna var arbetslösa, medan 64 % av dem som har en anställning uppger att de 

tjänar mindre än $ 25,000 per år. 19 % har nekats en befordran på grund av sin könsidentitet 

(Badgett et al 2007). 

Den svenska forskaren Sam Larsson (1997) påpekar i sin avhandling att transvestism ses som 

ett multideterminerat fenomen vilket innebär att transvestitism är ett resultat av flera 
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samverkande förhållanden. Författaren nämner att ett viktigt argument i denna undersökning 

är uttryck av det andra jaget samt att det feminina jaget kan förstås som ett delsystem av jaget. 

Larssons avhandling innehåller tre olika studier där han analyserar en grupp bestående av tolv 

transvestiter från en crossdressing klubb i Sverige. Resultaten av studien bekräftar föregående 

påståenden att manlig transvestitism kan ses som ett uttryck för det andra jaget eller det 

feminina jaget. En del av studien visar att 50 hustrur till transvestiter i Sverige har både, 

positiva, neutrala samt negativa attityder i olika grader mot sina makar som är transvestiter. 

Hustrurna uppger också att de negativa influenserna i äktenskapet kan bero på transvestism 

(Larsson 1997).  

De flesta ovannämnda studier visar att det sker en förändring i den sociala positionen på 

arbetsplatsen efter ett könsbyte. Undantaget är undersökningen från Belgrad som visar att det 

inte har blivit någon skillnad i den yrkesmässiga statusen för de 32 transpersonerna som 

deltog i studien. 

4. Metod 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod för vår undersökning eftersom vi 

anser att detta ger oss möjlighet att besvara våra frågeställningar och syftet med uppsatsen på 

ett djupare sätt. I vårt arbete vill vi rikta intresset mer mot individen. Vårt intresse ligger i att 

undersöka hur just individen tolkar och formar en verklighet. Det vill säga, hur individer 

upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i förhållande till sina tidigare 

erfarenheter samt kunskaper, alltså hur livet och omvärlden får eller har mening. Det 

huvudsakliga instrumentet i den kvalitativa strategin är människan, oftast i interaktion med 

andra människor. Karakteristiskt för den kvalitativa metoden är att forskaren har en möjlighet 

att få en nära och autentisk relation till intervjupersonen (Backman 2008). Vi ville undersöka 

transpersonernas egna upplevelser av deras situation på respektive arbetsplatser. Om vi istället 

hade valt att använda oss av kvantitativ metod, då hade vi förlorat den autentiska relationen 

till intervjupersoner, vilket i sin tur leder till att människans sammanhang samt känslorna går 

förlorade. Då vi inte är intresserade av kvantiteten, alltså mängden och intervallerna av ämnet 

vi undersöker, bestämde vi oss för att välja bort den kvantitativa metoden (Backman 2008). 

Men, Bryman (2011) menar att kvantitativa forskare ibland kritiserar kvalitativa 

undersökningar för att de är alltför subjektiva i den bemärkelsen att den kvalitativa forskaren 
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oftast innehar systematiska uppfattningar om vad som är viktigt och att forskaren skapar ett 

för nära förhållande med intervjupersonen. 

4.2 Semistrukturerad intervju 

Den semistrukturerade intervjuformen är en mellan form av den fokuserade och den 

strukturerade metoden. Med tanke på vårt syfte, har den här formen av intervjuer gett oss 

större möjlighet att fördjupa svaren och att ha en dialog med intervjupersonen. Frågorna är 

strukturerade genom en tematiskt uppbyggd frågeguide (se bilaga 2) som tillåter 

fördjupningar och diskussioner av frågorna. Vi har även fått möjlighet att få fram de 

kvalitativa informationer om vårt ämne genom att förtydliga och utveckla de svar som vi fått 

av våra respondenter. Denna intervjuform gör det möjligt för intervjuaren att skapa 

jämförbarhet på så sätt att den är mer strukturerad än fokuserade intervjuer. Om vi istället 

hade valt att använda oss av standardiserade intervjuer hade vi inte kunnat ge möjligheten till 

våra intervjupersoner att besvara frågorna i egna termer (May 2001).  

 

May (2001) menar att, i motsats till den standardiserade metoden, är kontexten en viktig 

aspekt i den semistrukturerade intervjun. Det vill säga att forskare som använder sig av den 

semistrukturerade intervjuformen måste förstå både intervjuns innehåll och kontext. Våra 

intervjufrågor är allmänt formulerade och kan enligt Bryman (2011) beskrivas som ett 

frågeschema där ordningsföljden på frågorna varierar. Vi ställde även uppföljningsfrågor då 

vi ansåg att de ska ge viktiga svar samt att vår intervjuguide är ämnesindelad utifrån de 

områden vi ville undersöka (Bryman 2011). 

4.3 Reliabilitet och validitet 

Vi har utfört vår undersökning på ett så tillförlitligt sätt som möjligt, eftersom det är viktigt att 

uppnå så hög reliabilitet och validitet som möjligt, enligt May (2001). För att öka 

reliabiliteten och validiteten, har vi gjort en väl genomtänkt intervjuguide med frågorna 

ställda på så sätt att våra frågeställningar kan besvaras. Vi har möjliggjort för våra 

respondenter att kunna svara sanningsenligt på frågorna genom att tillförsäkra dem 

anonymitet, och därmed har vi ökat svarens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 2009). I den 

kvantitativa traditionen innebär hög reliabilitet att forskare får samma resultat vid upprepad 

mätning av konstant objekt, det vill säga att mätning görs genom att ställa ett antal frågor som 

är identiska vid minst två tillfällen. Men frågan är om det finns något konstant objekt i den 

kvalitativa traditionen vid prövning av reliabiliteten. Exempelvis kan intervjupersonernas 
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humör vid olika intervjutillfällen påverka de svar som respondenten ger på samma frågor vid 

olika tillfällen. Reliabiliteten bör därför ses i sitt sammanhang, eller bedömas utifrån den 

situation som råder vid intervjutillfället. Vid kvalitativa intervjuer kan de identiska frågorna 

vara reliabla även om svaren inte är exakt samma vid olika intervjutillfällen (Svensson & 

Starrin 1996). 

4.4 Urval och genomförande av intervjuer 

Vi har intervjuat 7 personer varav 1 FTM och 5 MTF samt en transvestit i åldrarna 30-60, 

samtliga kommer från olika delar av landet. Två av intervjupersonerna har genomgått 

medicinska könsbyten medan de andra antingen är i en könsutredning eller endast har bytt 

könsuttryck på arbetsplatsen. För att få tag på intervjupersoner har vi vänt oss till olika 

föreningar, forum, personliga hemsidor, bloggar, SVT:s tittarservice samt 

könsutredningsenheter vid tre olika orter i Sverige. Vi har även fått respondenter via den så 

kallade snöbollsmetoden då våra intervjupersoner har tipsat oss om andra informanter som var 

aktuella att ta med i vår undersökning. Vissa har vi ringt och andra har vi kontaktat per mail. 

Våra kriterier för val av intervjupersoner är vuxna som innehar eller har haft ett arbete under 

perioden de bytte kön. Att vi inkluderade både transsexuella och transvestiter som har bytt 

könsuttryck på arbetsplatsen och inte bara privat, beror på att vi ansåg att de kunde hjälpa oss 

att besvara våra frågeställningar. I början av vår undersökning hade vi för avsikt att endast ha 

transsexuella personer som respondenter då vi trodde att enbart denna urvalsgrupp kunde 

hjälpa oss att besvara vårt syfte med c-uppsatsen. Men då vi efterhand kom på att 

transsexuella individer är en svår grupp att komma i kontakt med, insåg vi att även 

transvestiter som har bytt könsuttryck på arbetsplatsen skulle kunna bidra till att uppnå vårt 

syfte med arbetet. Under arbetets gång har vi haft ett antal bortfall då personer har backat ur 

eller inte motsvarat våra kriterier för uppsatsens syfte. Våra ansikten mot ansikte samt 

telefonintervjuer spelades in på bandspelare för att sedan transkriberas. Bryman (2011) 

skriver om att forskare har varvat olika typer av intervjuer i en enda undersökning, ansikte 

mot ansikte, per telefon och mail-intervjuer. Vi har haft två intervjuer ansikte mot ansikte, två 

telefonintervjuer och tre mail-intervjuer. Vissa av respondenterna ville inte ställa upp på 

intervjuer ansikte mot ansikte utan valde istället att besvara våra frågor antingen via telefon 

eller mail. Denna frihet har vi gett våra intervjupersoner eftersom vi ville ta hänsyn till 

målgruppens känslighet, då vi under arbetets gång vid upprepade tillfällen har fått höra att det 

handlar om en väldigt känslig och utsatt målgrupp. Allt eftersom det tillkom flera 

frågeställningar som vi behövde få svar på ifrån våra respondenter skickade vi ut 
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uppföljningsfrågor sammanfogade med det ursprungliga frågeformuläret via mail till vissa av 

våra intervjupersoner. Detta för att kunna ge en möjlighet till våra respondenter att tillägga 

någonting om de ville, avseende intervjufrågorna. Bryman (2011) skriver att det positiva med 

mail- intervjuer är att detta minskar kravet på intervjupersonerna att svara snabbt samt att de 

får möjlighet att fundera på sina svar. Även om det finns risk att det spontana försvinner till 

stor del. Intervjupersonerna har mer tid på sig att tänka över sina svar och läsa igenom dem 

innan de skickas iväg. Det negativa med de indirekta intervjuerna är att det är svårt att 

bibehålla en god relation med respondenterna (Bryman 2011). 

4.5 Bearbetning av intervjumaterial 

Vi har transkriberat våra intervjuer. Däremot har vi valt att inte ta med ljud så som hm, ahm, 

men citaten som används i vår c-uppsats är exakt återgivna. Vi har även erbjudit 

respondenterna respektive transkribering, ifall de har velat göra ändringar, vilket vissa har 

gjort, men vi anser inte att det har ändrat innebörden i materialet. Vi har arbetat igenom vårt 

samlade intervjumaterial genom att koda det, för att på bästa sätt kunna få fram det som var 

vår avsikt att undersöka. Kodningen har gått till på så vis att vi valde rubriker som vi ansåg 

var av betydande vikt för att kunna besvara våra frågeställningar samt för syftet med 

uppsatsen. Efteråt skrev vi de kärndelar av vår empiri och teoretiska utgångspunkter och 

gjorde en analys med stöd av teoretiska begrepp och tidigare forskning. 

4.6 Arbetsfördelning 

På grund av att vi har ganska lika tankesätt men olika skrivstilar, har vi valt att skriva 

uppsatsen tillsammans. Den röda tråden hade gått förlorad om vi inte hade gjort det. Vi har 

inte heller delat upp sökning samt inläsning av litteraturen eller transkribering av intervjuerna. 

4.7 Litteraturanskaffning 

Vi har samlat in litteratur genom sökningar i databaser på internet så som Libhub, Google 

scholar, Swepub. Sökorden vi använde är transgender people in the labour market, 

transgender people at work, transsexuella, transgender. Vi har även fått stor hjälp ifrån 

Campus Helsingborgs bibliotekspersonal som hjälpte oss att hitta relevant litteratur samt 

artiklar och avhandlingar. Många bra tips avseende litteratur har vi fått av vår handledare. 
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4.8 Etiska överväganden  

Informationskravet är en av de grundläggande etiska frågor som gäller för forskning, menar 

Bryman (2011). Detta betyder att respondenterna ska veta att de deltar i undersökningen på 

frivillig basis och att de dessutom när som helst kan hoppa av eller avbryta intervjun, vilket vi 

var noga med att informera våra respondenter om. Samtyckeskravet Våra respondenter har fått 

rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär i vårt fall att 

uppgifterna om alla våra respondenter har behandlats med största möjliga konfidentialitet, det 

vill säga att samtliga intervjuer har förvarats på en säker plats. Vi har avidentifierat våra 

respondenter på så sätt att varken namn, ålder, bostadsort eller arbetsplats har röjts. 

Nyttjandekravet handlar om att det empiriska material som vi samlat in om enskilda personer 

endast får användas för vårt forskningsändamål. Vi har också informerat våra respondenter 

om att c-uppsatsen skall vara tillgänglig för våra kurskamrater samt handledare och 

examinatorer (Bryman, 2011). Under den första tiden av arbetet med c-uppsatsen, påpekade 

några av respondenterna att det är en känslig grupp att undersöka, men i samråd med vår 

handledare bestämde vi oss för att fortsätta på grund av de etiska kraven vilka vi tycker att vi 

har uppfyllt. Vi anser att vi har varit väldigt försiktiga och hänsynsfulla gentemot våra 

intervjupersoner. 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Våra teoretiska ansatser utgår dels ifrån Judith Butlers socialkonstruktionistiska teori om kön 

och genus, dels ifrån Michel Foucaults teori om makt där vi presenterar, för vårt arbete, 

viktiga begrepp. Vi har valt att använda ovannämnda teorier då vi anser att de kommer att 

hjälpa oss att analysera vårt empiriska material. I syfte att få en bättre förståelse av Butlers 

teoretiska ansatser, har vi förutom originalkällan använt oss av Martin Bergs avhandling 

(2008) och Tiina Rosenbergs bok Könet brinner (2005) där de förklarar Butlers, ibland, 

svårtolkade begrepp. 

 

Butlers teori har sin grund i den nyare feminismen och har som avsikt i att rubba de föregivet 

stabila och naturgivna könskategorierna, man och kvinna. Med andra ord, att utvidga området 

för andra genusformer, utan att bestämma vilka slags möjligheter som borde verkliggöras. 

Butler menar att begreppet kvinna är något som kontinuerligt skapas och ombildas. På så sätt 

går det inte att slutgiltigt avgränsa med tanke på sina potentiella betydelser (Butler 1999). 
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5.1 Kön, Genus och Begär- den heterosexuella matrisen  

Enligt Butler är könet kulturellt betingat. Samtidigt avvisar hon föreställningen om att det 

biologiska könet fastställer genus- det vill säga att det könet vi föds i inte bestämmer vårt 

sociala kön. Hon menar istället att detta är beroende av en diskursiv reglering av 

genusbegriplighet. Detta kan förstås som den styrande normen (manligt och kvinnligt), 

gällande hur vi uppfattar kön (Berg 2008).   

Det Butler gör är att utforma en relation mellan kön och genus, vilket är en process som 

förenas av de kulturella uppfattningar som verkar formas av det heterosexuella begäret. 

Författaren för in tanken om att heterosexualitet är insyltad i en tvingande diskursiv 

inställning av genusbegriplighet, antingen är vi kvinnor eller män. Kön och genus är följder 

av denna reglering och inte biologiskt bestämda. Butler benämner denna inställning av hur vi 

förstår genus som den heterosexuella matrisen. Genusbegriplighet möjliggörs via den 

heterosexuella matrisen som i sin tur kräver att somliga ”identiteter” inte kan existera i 

begriplig form. Det som författaren menar är att sättet vi förstår genus på samtidigt är både ett 

uteslutande och en marginalisering av kroppar som inte identifierar sig som vare sig 

heterosexuella eller som den givna relationen mellan kön, genus och begär, där endast en viss 

typ av subjektivitet tillåts ta form (Berg 2008).  

5.2 Heteronormativitet 

Butler menar att heteronormativitet innebär en förutsättning om att alla är heterosexuella samt 

att det mest naturliga sättet att leva på är heterosexuellt. Den utmärker sig genom i första hand 

tydliga och för alla begripliga genus. Termen omfattar de institutioner, strukturer, relationer 

samt handlingar som håller fast att heterosexualiteten är någonting naturligt, enhetligt och 

självklart. Heteronormativiteten är grundad på en binär kroppsuppfattning, uppdelningen till 

man och kvinna, som således är aktivt normerande - det vill säga att allt det som faller utanför 

stämplas som avvikande. Bestraffningarna för de som är avvikande kan vara handgripliga 

former, så som ett fängelsestraff eller våld. Andra former av bestraffning är marginalisering, 

stereotypisering, osynliggörande, homofobi och kulturell dominans (Rosenberg 2005, s. 11). 

5.3 Performativitet   

Det som utmärker begreppet performativitet är betoningen på de processer som är aktivt 

verksamma, vilket innebär att fokus inte läggs på färdiga, avslutade och fixerade resultat utan 
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istället på att sociala praktiker aktivt skapar kön/genus, sexualiteter, etniciteter och andra 

viktiga sociala kategorier. Detta synsätt kallas för socialkonstruktivismen och utgår ifrån att 

den sociala världen konstrueras (Rosenberg 2005). Personer utför genusperformativa 

handlingar för att få samstämmighet med det könet de känner att de tillhör intrapsykiskt. Detta 

betyder att dessa personer kan klä sig, tala, uppträda och vill bli sedda som det könet de just 

då vill vara. Sådana handlingar är öppet konstruerade handlingar, gester och utföranden. Med 

andra ord är dessa handlingar performativa på så sätt att den identitet som de gör anspråk på 

att uttrycka är fabricerade och vidmakthålls med kroppsliga tecken samt andra medel (Butler 

1999). Butlers exempel på vad en performativ handling kan vara inbegriper olika former av 

crossdressing, maskulina kvinnor, feminina män, dragkungar, dragdrottningar, transgenus, 

intersexuella samt andra genusvariationer som tillhör queerkulturen (Rosenberg 2005). Kön är 

enligt Butler, en föreställning, det är vad du gör under vissa tider, snarare än en allmän regel 

om vem du är. Genom att välja att tänka på så sätt, kan vi arbeta för att förändra könsnormer 

och den binära förståelsen av manlighet och kvinnlighet (Rosenberg 2005). Om könets 

varaktiga karaktär är omstridd, så är möjligtvis denna konstruktion som kallas ”sex” kulturellt 

konstruerad på samma sätt som genus. Men Butler menar att genus inte bara borde ses som en 

kulturell kontext i juridisk benämning, utan genus måste även ses som en förutsättning för att 

könen skall kunna bli etablerade (Butler 1999). Hon menar att feminismen hade gjort ett fel 

då de försökte att hävda att ”kvinnor” var en grupp med gemensamma intressen samt 

egenskaper. Denna uppfattning, menar Butler leder till en omedveten inställning till 

genusrelationer som förstärker den binära, manligt och kvinnligt, synen på förhållandet 

mellan könen, där individerna är indelade i två tydliga grupperingar, män och kvinnor. Det 

författaren vill säga är att det bör öppnas upp möjligheter för en individ att bilda och välja sin 

egen individuella identitet. Argumentet att könen oundvikligen skulle formas av en patriarkal 

kultur på manliga och kvinnliga kroppar ger inte utrymme för detta, menar Butler (1999).  

Genus ses inte som en fast utmärkande egenskap hos en person utan en variabel som 

förändras i olika sammanhang och vid olika tidpunkter.  Butlers strategi, delvis inspirerad av 

Foucault, är i grunden att förgöra påstådda samband mellan kön och lust och att jämställdhet 

och lust är flexibla, fritt flytande och inte orsakas av andra bestående faktorer (Rosenberg 

2005). Ett begrepp som hör ihop med performativitet är diskurs. Med diskurs avser den 

franske filosofen Michel Foucault ”… en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser 

och teorier som sammantagna utgör en kedja av artikulerade föreställningar om 

någonting.”(Rosenberg 2005, s.15). Termen den heterosexuella matrisen som vi tidigare 

nämnde är ett exempel på en diskurs, enligt Rosenberg (2005). 
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5.4 Makt och utestängningsprocedurer enligt Foucault  

Foucault antar att diskursproduktionen i varje samhälle kontrolleras, organiseras, väljs ut och 

fördelas av ett antal procedurer. Deras roll är att avvärja dess makt och hot. I vårt samhälle 

finns det någonting som Foucault kallar för utestängningsprocedurer. En av de tydligaste och 

mest välkända är förbudet. Alla är medvetna om att man inte kan tala om vad som helst och 

när som helst, att man inte får säga allt, och till slut att inte vem som helst får tala om vad som 

helst. Det vill säga att det även idag finns tabubelagda ämne och ritualer för olika tillfällen. 

Foucault menar att de områden där utestängningsmekanismerna är som tätast är sexualitetens 

och politikens områden (Foucault 1993, s.7,8). Metaforen av Foucault om ”täta galler och 

svarta rutor” har vi tagit bort.  De förbud diskursen drabbas av är tydligt kopplade till begär 

och makt. Diskursen är enligt psykoanalysen inte bara det som uttrycker eller gömmer den 

utan den är även begärets objekt. Diskursen är inte heller enbart något som förmedlar 

striderna och maktsystemen utan även det för vilket, via vilket man slåss - den makt man 

försöker att erövra (Foucault 1993).  

 

En annan utestängningsprincip är en uppdelning och ett förkastande, vilket Foucault ser som 

motsättningen mellan förnuft och vansinne. Författaren menar att människor som är 

annorlunda eller sticker ut på olika sätt och vis sanktioneras av samhället genom bland annat 

ignorering eller fråntagande av makt (Foucault 1993, s. 8,11). Ett tredje system för 

utestängning är motsättningen mellan det sanna och det falska. Uppdelningen mellan det 

sanna och det falska är varken godtycklig, oföränderlig, institutionell eller våldsam (Foucault 

1993, s. 10,11). Foucault menar att den uppdelningen som generellt sett styr vår vilja till 

kunskap – liknar ett utestängningssystem det vill säga ett historiskt, modifierbart samt 

institutionellt tvingande system börjar visa sig. Historien skrivs av de som vinner kriget. 

Historiskt sett var den sanna diskursen – den diskurs människor respekterade och fruktade. Då 

var det klokast att underkasta sig den eftersom den var rådande. Denna uppdelning mellan 

sant och falskt har under årens lopp gett oss en starkare vilja till kunskap, makt och sanning 

(Foucault 1993). Viljan till sanning förlitar sig på institutionellt stöd. Den både förstärks och 

förnyas av en tröghet inom praktikerna, exempelvis juridiken eller det sociala arbetet 

(Foucault 1993). 

 

Foucault säger också att makt inte enbart är något som kommer uppifrån utan att vi människor 

interagerar, sätter normer, reglerar samt bestraffar varandra. Lagen styr i samhället och skiljer 
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åt det som är rätt och fel där individer per automatik sorteras i de goda eller de dåliga 

(Foucault, 2002). De som innehar maktdiskursen är också de som sätter agendan för vad som 

anses vara sant, rättvist eller onormalt (Butler 1999; Foucault 2002). Enligt Rosenberg (2005) 

baseras juridiken på en exkluderande diskurs. Diskursen tenderar dessutom att vara både 

patriarkal, men även heteronormativ. Kritiken riktas mot den juridiska maktstrukturen som 

inte uppmärksammar subjekt som saknar skydd, men som ändå omfattas av juridisk reglering, 

dock på ett negativt sätt. Den dolda makten är den mest intressanta aspekten av makt, enligt 

Foucault (2002), där både tystnaden, men också det som uttalas spelar en stor roll för makten. 

Beroende på vilken maktposition den som talar har, vem personen som talar är och i vilket 

sammanhang makten i samhället skapas. Vidare skriver författaren att en person genom att 

vara tyst eller att tala kan ta ifrån eller stärka makten för andra. Makt finns i alla relationer och 

bildas via ojämlika förhållanden i relationer. Det kan förklaras med att en obalans i en relation 

kan uppstå när en individ har tillgång till och rätten att bestämma om resurserna gentemot 

någon annan individ (Foucault 2002). 

6. Analys  

I detta avsnitt analyserar vi vårt empiriska material med hjälp av valda teoretiska 

utgångspunkter. Vi har valt att dela upp denna del av uppsatsen i tre olika rubriker baserade 

på de frågeställningar som intervjuerna har utgått ifrån. Detta för att underlätta läsförståelsen 

och analysen av materialet. I rubriken bakgrund presenterar och analyserar vi 

intervjupersonernas berättelser om sig själva. Därefter kommer rubriken syn på kön där vi 

sammanfattar och analyserar respondenternas upplevelser av hur de ser på kön, hur de 

definierar sig själva. I den tredje rubriken behandlas intervjupersonernas upplevelser av att 

komma ut som transpersoner på arbetsplatsen och vi har valt att kalla den för 

arbete/yrkesverksamhet. I den sistnämnda rubriken tillkommer underrubriker komma ut 

processen, bemötande och vikten av att få hjälp med övergången på arbetsplatsen. 

6.1 Bakgrund 

Då vi bad våra intervjupersoner om att berätta om sig själva, så fick vi konsekventa svar om i 

vilken ålder personerna upptäckte att de identifierade sig med det andra könet. Ålderspannet 

då upptäckten gjordes om att vilja tillhöra det andra könet sträckte sig från tidig barndom till 

vuxen ålder. Majoriteten av våra intervjupersoner har hunnit bilda familjer innan de bytte kön 

eller könsuttryck. En del av dem har genomgått en könskorrigering, andra är i en pågående 
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könsutredning medan vissa önskar att få komma i könsutredning. Resten av 

intervjupersonerna nöjer sig med att byta könsuttryck då de känner behov. Det Butler vill säga 

är att det bör öppnas upp möjligheter för en individ att bilda och välja sin egen individuella 

identitet. Vidare påpekar hon att genus inte skall ses som en fast utmärkande egenskap hos en 

person, utan en variabel som förändras i olika sammanhang och vid olika tidpunkter 

(Rosenberg 2005). 

 ”Jag heter Kristina- åtminstone ibland. Annars heter jag Bo. Gift 

med Sara som jag sammanlevt med sedan 19XX. Hon avslöjade 

mig som transperson 19XX, ett år efter vi gift oss. Sedan augusti 

20XX lever jag helt öppet både på jobbet och i privatlivet med 

vem och vad jag är. ” (Kristina) 

 

”Upptäckte jag var kvinna redan vid ca 4-5 års ålder. Funderade 

på att göra operation 17-18 års ålder men avstod på grund av 

vad det skulle innebära. Är idag gift sedan många år tillbaka och 

har tre vuxna barn.” (Lise-Lotte) 

 

”Jag började fundera över min könsidentitet när jag var 26 år, 

ovanligt gammalt. Det var lätt att se när jag väl hade landat i det, 

det var de röda trådarna, och tecknen bakåt så att säga”. 

(Thomas) 

Vidare berättar Thomas och tillägger att han kommer ihåg en händelse då han skulle delta i en 

utklädningsfest när han fortfarande var kvinna, då han kände ett starkt behov av att komma till 

festen utklädd till en väldigt manlig rollfigur. 

Monikas tidigaste minne av att vilja tillhöra det motsatta könet sträcker sig tillbaka till 

fyraårsåldern då hon identifierade sig med grannflickan. Första gången Monika ville byta kön 

var hon 17 år. 

Sofias första minne var när hon var ca 6-7 år där hon berättar att hon särskilt minns ett tillfälle 

där hon hennes kompis och dennes syster bytte kläder med varandra, vilket Sofia uppfattar 

som en vändpunkt. Sofia berättar vidare att det kändes som en pånyttfödelse första gången 

hon tillkännagav att hon är en transperson. 
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Selma hade bara flickor som kompisar under sin uppväxt. Hon visste att hon inte var som 

andra pojkar redan innan hon började skolan. Hon minns att hon blev inåtvänd efter en episod 

då pappan förbjöd henne att ha tjejkläder, och tvingade henne att kasta allt. Periodvis mådde 

Selma dåligt på grund av att hon fick anta en konstlad mansroll som bara kändes fel för 

henne. 

 

Helena berättar att hon upptäckte i vuxen ålder att hon identifierar sig som kvinna och att hon 

hade en trygg uppväxt med stöttande föräldrar. 

Våra intervjupersoners utsagor överensstämmer med vad Butler säger om att könet är 

kulturellt betingat. Samtidigt avvisar hon föreställningen om att det biologiska könet 

fastställer genus- det vill säga att det könet vi föds i inte bestämmer vårt sociala kön 

(Rosenberg 2005).   

6.2 Syn på kön 

De flesta av våra intervjupersoner var överens om att begreppet kön är komplicerat och att 

man inte kan avgränsa sig på den binära könsuppfattningen det vill säga att det bara finns ett 

manligt och kvinnligt kön. Majoriteten av de tillfrågade menar att det finns många variationer 

av kön som till exempel att personen rör sig, pratar och umgås med andra som man, men 

sexuellt är en kvinna. De flesta tillfrågade är eniga om att kön är en social konstruktion. 

 ”Kön ser jag som en social konstruktion, det är enligt mig större 

skillnad mellan olika män/kvinnor än mellan könen. Jag tror att 

det vore bra för jämlikheten om vi kunde se bortom könet och se 

oss som människor istället för som kön.” (Sofia) 

Kön är enligt Butler, en föreställning eller en social konstruktion, det är vad du gör under 

vissa tider, snarare än en allmän regel om vem du är. Genom att välja att tänka på så sätt, kan 

vi arbeta för att förändra könsnormer och den binära förståelsen av manlighet och kvinnlighet 

(Rosenberg 2005). 

”Utöver det fysiologiska könet, finns det också det mentala och 

det sociala könet. Det sociala könet är en normal funktion av den 

uppväxt vi har fått. Föds man med en snopp så socialiseras man 

in i en manlig könsroll, och har man slida så blir det en kvinnlig 

könsroll. Det är svårt att säga hur mycket av könsrollerna som är 

socialt konstruerade och hur mycket som är biologiskt 

determinerade, min åsikt är att det mesta är socialt konstruerat. 
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Det mentala könet är sedan det kön man känner sig som, normalt 

är det detsamma som det fysiologiska och sociala könet. Men 

ibland är det inte så, och det är då vi har de transexuella.” 

(Helena) 

Butlers teori har sin grund i den nyare feminismen och har som avsikt i att rubba de föregivet 

stabila och naturgivna könskategorierna, man och kvinna. Med andra ord, att utvidga området 

för andra genusformer, utan att bestämma vilka slags möjligheter som borde verkliggöras 

(Butler1999). Selma bekräftar Butlers teori genom att berätta om att könsidentiteten kan vi 

bestämma själva och tilläger:” Könsuttrycket är ju spegeln av personens identitet utåt så det 

är ju det som är avgörande för hur vi vill bli sedda i sociala sammanhang. Det är inte mer än 

en mänsklig rättighet att få anpassa fysiskt och juridiskt kön så att det stämmer bättre överens 

med ens könsidentitet och till den graden man själv önskar.”  

Monika tycker att det svenska språket fungerar dåligt med att beskriva kön och genus och 

menar att det är svårt att skilja mellan dessa. Kristina däremot säger att det finns fler kön än 

två och anser att problemen ligger i att vi har levt med tvåkönsmodellen för länge och att 

ingen forskning utförs på hur det egentligen ligger till. Lise- Lotte och Thomas håller med om 

att könsbegreppet är trångsynt – man är antingen man eller kvinna. 

Det är också viktigt att säga de flesta av våra respondenter definierar sig som kvinnor, medan 

andra ser sig själv antingen som man eller ibland kvinna ibland man – beroende på humör. 

Samtidigt vill de flesta av våra intervjupersoner bli sedda som ”bara människa eller varande 

varelse”. Det som Butler menar är att sättet vi förstår genus på samtidigt är både ett 

uteslutande och en marginalisering av kroppar som inte identifierar sig som vare sig 

heterosexuella eller som den givna relationen mellan kön, genus och begär, där endast en viss 

typ av subjektivitet tillåts ta form (Berg 2008). Enligt Schilt (2006) innehar personer som har 

varit socialt könsbundna både som män och kvinnor, en mer komplex förståelse av osynliga 

mellanmänskliga processer som bidrar till att upprätthålla könsrelaterade skillnader på 

exempelvis arbetsplatser. 

6.3 Arbete/yrkesverksamhet 

Samtliga intervjupersoner har eller har haft ett arbete då de genomgick ett könsbyte eller bytte 

könsuttryck. Respondenterna tillhör alltifrån arbetarklass till överklassen. Det framgår utifrån 

vårt samlade material en väldigt rik variation av arbeten. Enligt tidigare forskning besitter 

transpersoner i arbetslivet en mängd olika professioner och positioner. Det har visat sig att 

transpersoner med högre utbildning och arbeten så som läkare, entreprenörer, forskare samt 
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IT-personal genomgår ett könsbyte utan att äventyra sitt jobb (Mustola & Lehtonen 2004). 

Foucault (2002) säger att ju mer kunskap och maktposition en person innehar på exempelvis 

arbetsplatsen alltså, vem personen som talar är och i vilket sammanhang, skapas makten i 

samhället.  

6.4 Komma ut processen 

Vi fick olika svar på frågan hade du ett arbete när du bytte könsuttryck? Nedan kommer 

följande svar. 

”Ja, eller det arbete jag har just nu fick jag trots att jag ställde 

som villkor att jag skulle kunna komma till arbetet som kvinna 

eller man.” (Sofia) 

 

”Ja, men jag vågade inte, byta på jobbet, så jag sa upp mig.” 

(Monika) 

 

”Sedan aug 20XX lever jag helt öppet både på jobbet och i 

privatlivet med vem och vad jag är.” (Kristina) 

 

”Jag hade samma jobb som jag har nu, man kan säga att jag 

inledde processen med föregående arbetsgivare. Jag är chef och 

har anställda under mig och vad jag kan säga är att den som är 

könsöverskridare på något sätt är en mycket bra chef för att den 

kan sätta sig in i båda könens situation och förhållande på en 

arbetsplats och det kan inte en heteronormal.” (Selma) 

 

Detta överensstämmer med resultatet av en tidigare studie om att personer som har varit 

socialt könsbundna både som män och kvinnor har en mer komplex förståelse av osynliga 

mellanmänskliga processer som bidrar till att upprätthålla könsrelaterade skillnader på 

exempelvis arbetsplatser (Schilt 2006). 

 

Samtliga intervjupersoner hade informerat sin chef då de bytte kön eller könsuttryck på 

arbetsplatsen, vilket de tyckte var ett mycket viktigt steg för att kunna börja klä sig och 

uppträda som det könet de känner sig. Butler (1999) menar att personer utför 
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genusperformativa handlingar för att få samstämmighet med det könet de känner att de tillhör 

intrapsykiskt. Vilket kan innebära att dessa personer kan klä sig, tala, uppträda och vill bli 

sedda som det könet de just då vill vara. Sådana handlingar är öppet konstruerade handlingar, 

gester och utföranden. Med andra ord är dessa handlingar performativa på så sätt att den 

identitet som de gör anspråk på att uttrycka är fabricerade och vidmakthålls med kroppsliga 

tecken samt andra medel. Butler ger exempel på vad en performativ handling kan inbegripa 

exempelvis maskulina kvinnor, feminina män, dragkungar, dragdrottningar, transgenus och 

andra genusvarianter (Rosenberg 2005). 

”Jag måste få uttrycka mig så att det stämmer med min inre 

person som är kvinnlig. Kläderna är bara en liten del i uttrycket, 

men det är ju det som syns utåt. Man kan säga att under min 

”komma ut process” som TS kvinna har jag gjort det som 

transvestit”. (Selma) 

 

”ja var alldeles för macho för deras bild av en transperson. Man 

frågade om jag avsåg att komma till arbetsplatsen omklädd och 

jag svarade att det kommer att ske med tiden, vilket det också 

gjorde…jag tror det är bra att de (transpersoner) får möjlighet 

att informera sina jobbarkompisar vad det handlar om, så att de 

vet och även kan svara på frågor från utomstående.” (Kristina) 

 

Vi kan förankra detta med vår tidigare forskning som visar på att de flesta transpersoner 

uppgav att de hade fått en bättre livskvalité efter byte av könsuttryck eller byte av kön (Rakic 

et al 1996). 

6.5 Bemötande 

Helena berättar om arbetskamraternas reaktion då hon bestämde sig för att informera de om 

könsbytet och säger: ” Eftersom jag ville prata i enrum så blev de först väldigt oroade och 

trodde det var något allvarligt. När jag berättade att jag var transsexuell så blev de istället 

lättade. Vi bokade senare in ett möte för att diskutera de olika praktiska problemen och det 

var helt oproblematiskt och fokuserade helt på hur jag skulle presenteras för kunder och hur 

mycket som arbetsgivaren skulle berätta för dessa. Det underlättade det hela ytterligare, även 

om jag inte heller tidigare uppfattat något problem från deras sida.” 

 



 

 31  

För Sofia var det inte heller några problem med reaktionerna på arbetsplatsen. ”Det var inga 

problem, jag blev bemött som innan, någon tyckte det var modigt och tufft, jag steg i deras 

aktning. Min chef agerade föredömligt och slutade anlita personal som inte ville arbeta åt 

mitt företag. Det slutade lyckligt för mig.”  

 

Enligt vår samlade empiri ser vi att nästan alla respondenter har fått en positiv reaktion utav 

chefer och arbetskollegor. Deras reaktion var för det mesta respektfull förvåning. De upplevde 

att de fått det stöd de behövde för att kunna vara sig själva på arbetet. Sammanlagt är de 

flestas åsikt att det är respektlöst att inte informera och att diskutera en så omvälvande sak 

samt att det finns en del praktiska problem så som i vilket namn och kön personen bör 

presenteras, om och hur potentiella kunder skall bli informerade och så vidare. En minoritet 

av våra respondenter bekräftar att heteronormativiteten tidvis kan skådas på deras 

arbetsplatser. 

 

Precis så som Butler (1999) påpekar våra intervjupersoner att könet är kulturellt betingat. 

Samtidigt avvisar de föreställningen om att det biologiska könet bestämmer genus. Butler 

menar att vårt samhälle är heteronormativt och är grundad på en binär kroppsuppfattning som 

är aktivt normerande och löper stor risk att stämplas som avvikande genom bland annat 

marginalisering, stereotypifiering samt osynliggörande. Butler (1999) säger att det bör öppnas 

upp möjligheter för en individ att bilda och välja sin egen individuella identitet och ges 

möjligheter av samhället och omgivningen att få göra detta utan sanktioner. Foucault menar 

att historiskt sätt var den sanna diskursen den diskurs människor respekterade och fruktade 

och att det var klokast att underkasta sig den eftersom den var rådande. Denna uppdelning 

mellan sant och falskt har enligt honom under årens lopp gett oss en starkare vilja till 

kunskap, makt och sanning. Vi kan i vårt empiriska material se en förändring som tyder på att 

kunskapen om transpersoner har ökat vilket resulterade i ett bättre bemötande (Foucault 

1993). 

 

Vårt empiriska material angående bemötande på arbetsplatser överensstämmer inte med den 

tidigare studie som visar på ett konsekvent samt oroande mönster av diskriminering baserad 

på sexuell läggning och könsidentitet. Studien visar dessutom att 57 procent av de 

transexuella någon gång upplevt diskriminering i arbetslivet (Badgett et al 2007). 

I den tidigare forskningen visar Schilt & Connell (2007) att transpersoners arbetskollegor har 

godtagit deras könsbyte genom att exempelvis ta in de i arbetsgemenskapen på så sätt att de 
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kvinnliga kollegorna ber FTM att utföra tunga lyft. De manliga arbetskollegorna försöker att 

lära FTM att bete sig och tala som en ”kille”. En annan studie visar att vissa transpersoner 

måste underkasta sig arbetsgivaren samt arbetskamraterna för att kunna få behålla sin 

arbetstrygghet. 

6.6 Vikten av att få hjälp med övergången på arbetsplatsen 

Helena säger: ” Ja, absolut! det handlar om att ändra namn i olika databaser och 

affärssystem, hur man vill bli bemött och för att informera andra för att förhindra att 

fördomar får överhanden.”  

 

” De är mycket viktigt, alla har inte samma stöd från arbetsgivare som jag har haft.” (Sofia) 

 

” Jo det är klart att det är viktigt, men det kan också vara viktigt att få hjälp med att få byta 

arbetsplats. Jag har inte lust att leva med att människor tittar på mig som någon som bytt, om 

du förstår vad jag menar.” (Monika) 

 

Vikten av att få hjälp med övergången på arbetsplatsen kopplar vi samman med Foucaults 

utestängningsprocedurer och Butlers heterosexuella matris, eftersom heteronormativiteten kan 

vara ett hot mot människor som är avvikande (Butler 1999; Foucault 1993). Foucault nämner 

att det i vårt samhälle finns någonting som han kallar för utestängningsprocedurer 

sammankopplade med makt. Ett exempel på en sådan är förbudet vilket går ut på att det i vårt 

samhälle finns tabuerade ting och ritualer för olika tillfällen. Han fortsätter vidare med att 

påpeka att ett av de områden där utestängningsmekanismerna är som tätast är sexualiteten. 

Enligt Foucault är kunskap och sanning avhängigt av ett institutionellt stöd. Den både 

förstärks och förnyas inom praktikerna, exempelvis inom juridiken eller det sociala arbetet 

(Foucault 1993).  

 

Vi kan koppla det som Foucault menar ovan med vad Butler (1999) säger i sin förklaring av 

begreppet den heterosexuella matrisen. Hon menar att genusbegriplighet samtidigt är både ett 

exkluderande och en marginalisering av kroppar som inte identifierar sig som vare sig 

heterosexuella eller som den givna relationen mellan kön, genus och begär där endast en viss 

typ av subjektivitet tillåts existera. Detta kan vi ansluta till de tidigare studierna som påvisar 

att transpersoner är en sårbar befolkningsgrupp som måste balansera politiska önskemål samt 



 

 33  

anställningstrygghet. För att göra detta behöver de stöd och hjälp ifrån sina arbetsgivare samt 

kollegor (Schilt & Conell 2007).  

6.7 Har diskrimineringslagen bidragit till att forma arbetsklimatet för dem som 

genomgår ett könsbyte eller byter könsuttryck? 

Vårt empiriska material visar på att diskrimineringslagen inte gjort någon radikal skillnad på 

arbetsplatsen för våra respondenter. Däremot påpekar alla att diskrimineringslagen gäller efter 

könsbytet men inte under själva processen. Dock menar de flesta att det är bra att 

diskrimineringslagen finns. Enligt Foucault så styr lagen i samhället och skiljer åt det som är 

rätt och fel där individer automatiskt sorteras i de goda eller de dåliga Foucault (2002). De 

som innehar maktdiskursen är också de som sätter agendan för vad som anses vara sant, 

rättvist eller onormalt (Butler1999; Foucault 2002). Butler påpekar att samhället har en 

tendens att sanktionera de som är avvikande. Bestraffningarna för de som är avvikande kan 

vara handgripliga former så som ett fängelsestraff eller våld . Andra former av bestraffning är 

marginalisering. Stereotypisiering, osynliggörande, homofobi och kulturell dominans (Butler 

1999). Foucault har delvis inspirerat Butlers strategi som i grunden är att förgöra påstådda 

samband mellan kön och lust och att jämställdhet och lust är flexibla fritt flytande och inte 

orsakade av andra bestående faktorer (Butler 1999). Foucault fortsätter med att påpeka att 

makt inte enbart är något som kommer uppifrån utan att vi människor interagerar, sätter 

normer, reglerar, samt bestraffar varandra. Den exkluderande diskursen speglas bland annat i 

juridiken där kritiken riktas mot den juridiska maktstrukturen som inte uppmärksammar 

subjekt som saknar skydd, men som ändå omfattas av juridisk reglering, dock på ett negativt 

sätt (Rosenberg 2002). 

 

Så här uttalar sig Monika om diskrimineringslagen: ” Den stärker rättigheterna för 

transgenders, det var Claes Borgström, Jämo på den tiden, som beslutade att den vanliga 

jämställdhetslagen gäller efter könsbytet . Däremot ger den inte skydd under transiton.” 

 

De senaste decennierna har forskarna granskat mer än 50 studier om diskriminering på 

arbetsplatsen gällande HBT- personer. Undersökningen som gjordes i USA visar på ett 

oroande mönster av diskriminering baserad på sexuell läggning och könsidentitet. 57 procent 

av de tillfrågade har uppgett att de någon gång upplevt diskriminering i arbetslivet (Badgett et 
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al 2007).  Den sistnämnda studien motbevisas av våra respondenters utsagor, då de inte 

upplevt några omfattande diskrimineringar på arbetsplatsen. 

6.8 Status på arbetsplatsen efter byte av kön eller könsuttryck 

”Som konsult har man inte mycket makt. Men jag är rätt ovanlig på så sätt att jag oftare än 

många andra letar upp mina egna uppdrag”. (Helena)  

Helena fortsätter med att berätta att hon inte fick mer eller mindre makt efter byte av 

könsuttryck. ”Makten var oförändrad, men respekten och synligheten ökade markant”. 

(Kristina) 

 

”Maktpositionen på arbetsplatsen ser likadan ut innan och efter bytet av könsuttryck, kanske 

mer respekt och att fler lyssnar på mig nu när de upplever mig som mer social.” (Selma) 

 

Thomas menar att han inte fått högre status efter sitt könsbyte, utan att han istället fick mindre 

makt på grund av att han miste många kunder. Detta överensstämmer med Foucaults (1993) 

teori om att diskursen är tydligt kopplad till begär och makt samt att den inte är enbart något 

som förmedlar striderna och maktsystemen, utan även det för vilket, genom vilket man slåss – 

den makt man försöker att erövra. En av hans utestängningsprinciper är en uppdelning och ett 

förkastande. Han menar då att människor som är annorlunda eller sticker ut på olika sätt och 

vis sanktioneras av samhället genom bland annat ignorering eller fråntagande av makt. 

Monika uppger angående maktpositionen på arbetsplatsen: ”Ja man titta på det mer generellt. 

Jag hade många olika typer av uppdrag. Det är klart att min maktposition blev reducerad. 

Jag satt i styrelsen i ett bolag och banken försökte få huvudägarna att avsätta mig. Även om 

inte ägarna godtog detta, så lyssnade man inte så mycket på mig vid styrelsemötena efter 

detta . Om jag gjorde ett inlägg så fortsatte diskussionen som om jag inte hade öppnat 

munnen. Delvis så handlade det inte om könsbytet, utan att de hade gjort samma sak med 

vilken kvinna som helst.” 

 

Enligt Butler (1999) omfattar termen heteronormativitet de institutioner, strukturer, relationer 

samt handlingar som håller fast att heterosexualiteten är någonting naturligt, enhetligt och 

självklart. Allt som faller utanför de ramarna stämplas som avvikande. Argumentet att könen 

formas av en patriarkal kultur talar för detta. Författaren menar att vi borde utvidga området 

på så sätt att genusformer inte skall ha möjlighet att bestämma vilka slags möjligheter som 

borde verkliggöras (Butler 1999). Detta kan vi återkoppla till vårt urval av tidigare forskning 
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där författarna har kommit fram att MTF transsexuella utför könsbyte ungefär 10 år senare i 

livet än de som byter kön från kvinna till man. Detta kan enligt författarna betyda att MTF vill 

behålla sin position samt förmåner som männen har på arbetsplatsen. En av slutsatserna är att 

kvinna till man transsexuella vinner på att byta kön. Män får mera fördelar på arbetsplatsen än 

kvinnor på grund av att, bland annat, manlighet förknippas med prestige och auktoritet 

(Schildt & Wiswall 2008). En annan studie påvisar att övergången vid transitionen från man 

till kvinna devalverar personens maktposition på arbetsplatsen. MTF utesluts ofta från 

mäktiga homosociala nätverk eller kvalificeras som mindre kapabla (Schilt & Connell 2007). 

Däremot skriver Rakic et al (1996) att transpersonernas yrkesmässiga status inte har 

förändrats efter könsbytet. Enligt författarna kan skälet till detta ligga i arbetets natur det vill 

säga att deras yrken motsvarade deras könsidentiteter, det könet de bytte till. 

6.9 Lönesättningen efter könsbyte eller byte av könsuttryck 

En del av våra respondenter har inte upplevt någon skillnad gällande lönesättningen innan och 

efter byte av kön eller könsuttryck. Men majoriteten har märkt skillnader. ”Vet inte, kanske 

fick jag lägre lönehöjning än jag annars skulle fått.” (Sofia) 

 

Monika säger att hennes lön sänktes men berättar:  

” Jag kan inte säga att den sänktes på grund av eller som ett 

resultat av bytet, utan som resultatet av flera skäl, bland annat 

naturligtvis av bytet, men inte enbart. Men av olika skäl tvingades 

byta arbete några år efteråt. Resultatet är att jag tjänar en 

tredjedel idag av vad jag gjorde då.” (Monika) 

 

Kristina berättar angående lönesättningen efter bytet av könsuttryck: ” Den höjdes eftersom 

jag presterade bättre resultat när jag slutade lägga energi på att dölja och även vågade 

använda mitt tänk i mitt jobb”.  

 

Som vi kan se det utifrån våra respondenters utsagor så råder det delade erfarenheter gällande 

lönesättningen, efter byte av kön eller könsuttryck. Det vill säga att det är väldigt olika på 

olika arbetsplatser. Det kan bero på många olika faktorer och inte enbart på grund av könsbyte 

eller byte av könsuttryck. Enligt Foucault (2002) existerar makt i alla relationer och formas 

genom ojämlika förhållanden i relationer vilket han förklarar med att en obalans i en relation 
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uppstår när en individ har tillgång till och rätten att bestämma om resurserna gentemot någon 

annan individ. Lagen styr i samhället och bestämmer vad som är rättvist eller inte. Men det är 

också vi människor emellan som reglerar, sätter normer, bestraffar eller belönar varandra 

(Foucault 2002). Studier i avsnittet Tidigare forskning visar att det finns dokumenterat att 

arbetsplatser inte är könsneutrala som rättvist belönar anställda utifrån deras egna meriter. 

Kvinnorna, exempelvis, missgynnas för att de ses som mindre kapabla och mer benägna att 

misslyckas än män med lika kvalifikationer. Många av transpersoner i studierna upplevde att 

de som män erhåller mer makt, högre lön och större respekt på arbetsplatsen än de fått då de 

var kvinnor, även om de finns kvar på samma arbete (Schilt 2006). Lönen för FTM 

arbetstagare ökade något efter deras övergång från kvinna till man, påvisar en annan studie. 

Medelinkomsten för MTF minskade med ungefär en tredjedel efter könsbytet från man till 

kvinna. Detta kopplar författarna till den traditionella könsmaktsordningen, alltså att män har 

mer makt och högre löner på arbetsplatsen. Studierna visar att transpersoner som arbetstagare 

är en ekonomiskt sårbar befolkningsgrupp (Schilt & Conell 2007). 

6.10 Resultat av analysen med återkoppling till våra frågeställningar 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår analys av det samlade empiriska materialet 

överlag visar att våra respondenter har fått ett bra bemötande i form av respekt, acceptans 

samt utan fördomar utav chefer och arbetskamrater på respektive arbetsplatser, efter att de 

kom ut som transpersoner. Som vi nämnt tidigare har de flesta studier gällande forskning om 

transpersoner på arbetsplatsen gjorts i andra länder, och påpekar det negativa gällande hur 

transpersoner upplever sig bli bemötta. Men analysen av vårt empiriska material visar att så 

inte är fallet för våra intervjupersoner. 

 

Allt sammantaget visar analysen av empirin att Diskrimineringslagen (2008: 567) är 

välkomnad av transpersoner vi intervjuat. Samtliga tillägger dock att själva lagen gäller efter 

könsbytet, men inte under pågående processen av könsbyte eller bytet av könsuttryck. Lagen 

har inte gjort någon drastisk skillnad på arbetsplatsen, visade det sig. 

 

Gällande statusen före och efter könsbyte eller byte av könsuttryck har våra respondenter 

upplevt att deras position var oförändrad, det vill säga att de varken fick högre eller lägre 

status på respektive arbetsplats. Men samtidigt var de noga att tillägga att de fick mer respekt. 

När det gäller lönesättningen efter könsbyte eller byte av könsuttryck råder det delade 

erfarenheter.  
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Vad vår analys visar är en del av våra respondenter har fått mindre lön efter att de kom ut på 

arbetsplatsen som transpersoner, en del har upplever att lönesättningen inte ändrades, medan 

resten har fått en lönehöjning efter könsbyte eller byte av könsuttryck. 

7. Avslutande diskussion samt förslag till fortsatt forskning 

Vi har genom vår uppsats fått en djupare inblick i transpersoners sociala situation. Innan vi 

började skriva detta arbete hade vi nästan inga kunskaper kring transpersoner vilket till stor 

del minskade vår förståelse för en grupp av människor som vi skulle kunna komma att möta i 

det sociala arbetet. På grund av att vi har gjort en kvalitativ undersökning med sju intervjuer, 

är vi medvetna om att det endast handlar om en liten del av de transpersoner som bor i 

Sverige. Vi kan alltså bara spekulera i om vi hade erhållit ett annat resultat om det handlade 

om ett större antal intervjupersoner. Likaså kan vi tänka oss att resultatet i vår undersökning 

gällande bemötande kan handla om att Sverige i jämförelse med andra länder har kommit 

långt i utvecklingen av frågor avseende jämställdheten och rättigheter för alla människor 

oavsett kön, etnicitet, sexualitet och könsöverskridande identitet. Ett bidrag till detta kan vara 

att den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2009 innehar ett tillägg där 

det står att könsöverskridande uttryck är en ny diskrimineringsgrund samt att den nya lagen 

har infört en diskrimineringsersättning (Regeringskansliet 2008). 

  

Vi har under arbetets förlopp förstått att det är viktigt för våra respondenter att inte bli sedda 

utifrån deras könsidentitet eller könsuttryck, utan först och främst som människor. Det har 

även varit glädjande för oss att se att det har gått bra för våra respondenter att ”komma ut ” på 

arbetsplatsen, på så sätt att de blev bemötta med respekt och acceptans. 

 

Det har också varit givande för oss att se att det samhälle vi lever i börjar bli mer förstående 

och öppet för de personer som avviker från heteronormen. Vi tror dock att ökade kunskaper i 

form av bland annat föreläsningar om HBT- personer i socialtjänsten, Socialförvaltningen, 

vård och omsorg, sjukvården, arbetsplatser och skolor är behövligt – om man skall uträtta 

något till verklig nytta för individer och samhället. Detta leder till vårt förslag till vidare 

forskning där vi har förhoppningar om att mer forskning skall göras i Sverige avseende HBT - 

personer och deras upplevelser av bemötande i samhällets viktiga instanser. Ett ytterligare 

förslag är att forska mer kring transpersonernas upplevelser av arbetssituationen eftersom det 
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inte finns tillräckligt med forskning på detta område i Sverige. Vi vill avsluta vår diskussion 

med att citera en av våra intervjupersoner. 

”Det är viktigt att vara trygg i sig själv innan man rör till det för 

omgivningen. Raka enkla besked om vad som gäller skapar 

trygghet för alla inblandade. Man får ha förståelse för att folk är 

ovana, men de flesta vänjer de sig förvånansvärt fort. Man 

kommer aldrig att bli älskad av alla, men det är ju inget specifikt 

för just transpersoner ”. 
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9. Bilagor 

9.1 Frågeguide 

Bakgrund 

 Kan du berätta lite om dig själv? 

 När upptäckte du att ville byta kön? 

 

Syn på kön   

 Vilken är din uppfattning om kön? 

 Hur definierar du dig själv? 

 Hur förhåller du dig till det könet du vill tillhöra? 

 

Arbete/ Yrkesverksamhet 

 Hade du ett arbete när du byte av kön eller könsuttryck? 

 Informerade du kollegor/ chefen om att du kommer att byta kön eller könsuttryck? 

 I så fall, hur reagerade dem (hur blev du bemött)? 

 Kände du att du fått förståelse på arbetsplatsen? 

 Har du ångrat att du informerat de och i så fall varför? 

 Är det viktigt att transsexuella/ transvestiter får hjälp med övergången på 

arbetsplatsen? 

 Upplevde du sextrakasserier på arbetsplatsen? 

 Höjdes eller sänktes lönen efter att du bytte av kön eller könsuttryck? 

 Hur såg din makt position ut på arbetsplatsen innan du bytte kön eller könsuttryck? 

 Kände du att du fick mer eller mindre makt efter att du bytte kön eller könsuttryck? 

 Har du några rädslor när det gäller att byta kön eller könsuttryck på arbetsplatsen inför 

framtiden, vad som ska hända, osv.? 

 I så fall, vilka? 

 

 

Emotionellt stöd 

 Kände du att du fick stöd av vänner och släkt under tiden du bytte kön eller 

könsuttryck? 
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 Vad tycker du är nackdelarna med byte av kön eller könsuttryck på arbetsplatsen? 

 Vad tycker du är fördelarna med byte av kön eller könsuttryck på arbetsplatsen? 

 Är det något du vill lägga till? 

9.2 Informationsbrev till informanter 

Hej! 

  

Vi heter Sanja Pranjic och Simonida Topalovic och läser sista terminen på 

socionomprogrammetvidLundsUniversitet. 

 Just nu skriver vi vår c-uppsats och är i stort behov av respondenter. 

Ämnet vi undersöker handlar om transsexuella personer och hur de upplever situationen på 

sina arbetsplatser. Vi hade varit evigt tacksamma om någon skulle kunna tänka sig att ställa 

upp på en intervju. Det går också bra med telefon- eller mailintervju. 

 Ni kan kontakta oss på tel.nummer 042 xx xx xx eller 0739-xx xx xx   

 

Med vänliga hälsningar Simonida och Sanja!!! 

 

 

 


