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Útdráttur 

Megin tilgangur þessarar ritgerðar er sá að kanna hvað transfólk er, en sá hópur 

spannar vítt og oft óljóst svið. Til eru einstaklingar sem eru fæddir kynlausir, aðrir 

kjósa að klæðast og lifa sem gagnstæða kynið í sínum menningarheimi, og svo eru 

til þeir sem þjást af kynáttunarvanda og upplifa sig fædda í líkama af röngu kyni 

og gangast undir kynleiðréttingu. Kynferðisvitund er skynjuð en ekki séð, 

persónuleg og huglæg. Fólk sem á erfitt með að sætta sig við eigið kyn kallast 

transfólk (transgender), en undir það hugtak falla bæði klæðskiptingar sem fara í 

hlutverk gagnstæða kynsins tímabundið og fólk með kynskiptihneigð 

(transsexual), sem og aðrir kynferðisfrábrugðnir (gender variant) einstaklingar. Á 

sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar fengu orðin kyn (sex) og kynferði (gender) 

nýjar áherslur, sennilega vegna aukinnar vakningar á samkynhneigð, transsexual 

og intersexual einstaklingum. Kynhegðun og kynferði er hægt að nálgast út frá 

nokkrum kenningarlegum sjónarhornum. Samskiptakenningar skýra mótun 

kynferðisvitundar út frá félagslegum samskiptum, feminískar kenningar skýra 

kynferðisvitund út frá mismunandi valdastöðu og rétti einstaklingsins yfir eigin 

líkama og transgender kenningar eru tiltölulega nýjar og hafa helst það markmið 

að bæta réttindi transfólks. Ekki er langt síðan samkynhneigð var tekin úr 

greiningarhandbókum geðheilbrigðisfræða sem röskun, en í dag er transgender og 

kynáttunarvandi kominn í staðinn. Frumvarp til laga um réttarstöðu einstaklinga 

með kynáttunarvanda (gender identity disorder) hefur verið lagt fram á Alþingi 

með það að markmiði að jafna lagalega stöðu á við aðra í samræmi við mann-

réttindi og mannhelgi með nauðsynlegum úrbótum á löggjöf. 
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Formáli 

Að hefja háskólanám á miðjum aldri með fjölskyldu og bú þarfnast skipulags, mikillar 

vinnu og ekki síst góðs stuðnings. Ég hef mörgum að þakka að allt gekk sem skyldi. 

Fyrst vil ég nefna yndislegu börnin mín. Ljúflingarnir synir mínir, Snorri Freyr og 

Bjarki Snær, eiga góðar þakkir skildar og hefur þeim eflaust oft þótt mamma lítið 

skemmtileg. Þegar próftímabil hafa staðið yfir hefur eftirvænting sonanna yfir 

próflokum oft og tíðum ekki verið minni en móðurinnar. Ekki síst rétt fyrir jól, því 

síðustu árin hafa jólin ekki komið á heimilið fyrr en mamma er búin í prófum. Snorri 

hefur einnig verið ómetanlegur að hjálpa með litla bróður, sækja í skólann og hafa ofan 

af fyrir honum. Dóttur minni, Köru Mist, vil ég líka þakka því án hennar væri ég ekki sú 

manneskja sem ég er í dag og hugsanlega hefði mig skort kjark til að takast á við það 

verkefni sem háskólanám er ef ég hefði ekki þá reynslu sem hún hefur gefið mér. 

Mínum ástkæra eiginmanni til rúmlega 20 ára, Geira, vil ég þakka sérstaklega. Þolin-

mæði, skilningur og umburðarlyndi kemur helst upp í hugann og hefur hann staðið sig 

einstaklega vel í húsmóðurhlutverkinu milli þess að stunda sjóinn. Leiðbeinanda 

mínum, Ingólfi, þakka ég veitta leiðsögn og skemmtilegar stúderingar um efnið. Hæst-

virtum yfirlesara, Guðmundi bróður, þakka ég mikið og hefur hann svo sannarlega sýnt 

fram á að það sem drepur mann ekki styrkir mann. Samnemendum þakka ég fyrir 

skemmtilegan tíma, góða hjálp og uppörvun þegar á hefur þurft að halda, og vil ég sér-

staklega þakka ómetanlegan stuðning frá Áslaugu.  

Ástæða fyrir efnisvali í ritgerðina má virðast nokkuð langsótt. Það var fyrir 

rúmum 20 árum sem ég las fyrst um David Reimer, sem er getið í kafla 2.1, en hann var 

svo ólánssamur að missa liminn fyrir mistök við umskurð þegar hann var barn. Hann 

var að vísu ekki nafngreindur þá, enda var þetta í kennslubók í félagsfræði frá mínum 

sokkabandsárum í Kvennó. Mörgum árum síðar sá ég heimildamynd um þennan sama 

dreng, og rifjaðist þá upp sagan sem ég las í kennslubókinni um árið. Ég fór því að afla 

mér örlítið nánari upplýsinga um málefnið, kynferðisvitund og kyngervi, og varð svo 

heilluð að ég ákvað að taka það fyrir í lokaverkefni mínu. Því nánar sem ég kafaði í rit 

og rannsóknir um efnið varð mér ljóst hversu margþætt það er og flókið, og þurfti því að 

velja úr hvað ég vildi leggja áherslu á. Hugmyndina að lokaverkefninu er ég sum sé 



5 

búin að ganga með í hausnum í tæpt ár, og hef á þeim tíma viðað að mér efni og 

þekkingu. Það er mín von að það skili sér til lesenda.  
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1 Inngangur 

Louisa May Alcott var fædd árið 1832 og skrifaði meðal annars söguna Little women 

(2004) og meðal sögupersóna er stúlka að nafni Jo. Henni er lýst sem fyrirferðarmikilli og 

strákalegri stelpu á meðan systur hennar voru undirleitar og siðprúðar eins og stúlkur áttu 

að vera. Snemma í sögunni segir fyrrnefnd Jo: „Það er nógu slæmt að vera stelpa, hvort 

sem er, þegar mér líka betur leikir stráka og störf og siðir! Ég kemst ekki yfir vonbrigði 

mín að vera ekki strákur.“ (Alcott, 2004, bls. 5). Á þeim tíma sem sagan er skrifuð var 

ekki til nafn yfir það ástand að vera ósáttur við eigin líkama eða óviss um kynferði. Þó 

þekktust í byrjun nítjándu aldar svokölluð Molly hús í Lundúnum, en þar gátu kvenlegir 

karlar hist, klætt sig upp í kvenmannsföt, dansað saman og haft kynmök við hvern annan 

(Connell, 2005). 

Framfarir og þróun í rannsóknum, umræðum og meðferðum hjá transgender, 

transsexual og intersexual einstaklingum hafa aukist gífurlega á síðustu áratugum. 

Nokkur umræða hefur verið tengd transfólki hérlendis og nýverið var lagt fram 

frumvarp um stöðu transfólks (Þingskjal 1174, 2011-2012). Í kjölfarið fór af stað um-

fjöllun um fordóma gegn transfólki, þar sem ráðist var á ungan transmann á bar í 

Reykjavík (Samtökin '78: Árás á transmann sorgleg, 2012). Umræður erlendis hafa 

einnig opnast varðandi transfólk, og til dæmis er nú transkonum leyfilegt að keppa um 

titilinn Ungfrú Alheimur, sem hingað til hefur eingöngu verið ætlaður líffræðilega 

fæddum konum (Ungfrú Alheimur má vera transkona, 2012).   

Megin tilgangur þessarar ritgerðar er sá að kanna hvað transfólk er, en sá hópur 

spannar vítt og oft óljóst svið. Til eru einstaklingar sem fæðast kynlausir, aðrir kjósa að 

klæðast og lifa sem gagnstæða kynið í sínum menningarheimi, og svo eru til þeir sem 

þjást af kynáttunarvanda og upplifa sig fædda í líkama af röngu kyni og gangast undir 

kynleiðréttingu með tilheyrandi skurðaðgerð og hormónagjöfum. Áherslan er því á þá 

breiðu flóru fólks sem flokkast undir jaðarhópa samfélagsins í tengslum við kyn og kyn-

hegðun.  

Aðgangur að heimildum hérlendis í formi bóka er fátæklegur, og eru því margar 

heimildir sem vitnað er í aðkeyptar erlendis frá. Rannsóknir sem vísað er til voru 

fengnar úr ritrýndum tímaritum sem aðgengilegar eru á veraldarvefnum. Þar sem 

viðfangsefnið er nýlegt hérlendis gekk oft brösulega að finna tilheyrandi þýðingar, og 

hefur einnig komið upp ágreiningur meðal transfólks um þau íslensku orð sem notuð 
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hafa verið í þjóðfélaginu. Því var leitast eftir að finna viðunandi íslensk orð – sum þýdd 

af höfundi og önnur fengin að láni. Þar sem einstaka hugtök er nær ómögulegt að 

íslenska er listi fyrir aftan umræðukafla með þeim helstu og skýringum.  

 

2 Kyn og kynferði 

Kyn (sex) er það sem ákvarðar manneskju sem karl eða konu út frá líffræðilegum eigin-

leikum, og ræðst meðal annars af: litningasamsetningu viðkomandi (46,XX fyrir konu 

og 46,XY fyrir karl); kynkirtlum (eggjastokkar eða eistu); hormónum (estrógen eða 

testósterón); innvortis kynfærum (leg eða blöðruhálskirtill); ytri kynfærum (snípur eða 

limur); æxlunargetu (þungun eða getnaður); kynfrumum (egg eða sæði); og öðrum kyn-

ferðislegum einkennum (lögun mjaðma og brjósta, magn andlitshára, og tónhæð mál-

róms). Kynferði (gender) er hins vegar sú merking sem er lögð í karlmennsku eða kven-

leika sem ákvarðast út frá sálfræðilegum, félagslegum og menningarlegum sjónarmiðum 

(Newman og Grauerholz, 2002). Milton Diamond (2002) telur sérstaklega mikilvægt að 

gera greinarmun á þessum tveimur hugtökum í sálfræðilegum skilningi. Algengt sé að 

álykta um kynferði út frá kyni, en slíkt er ekki alltaf raunhæft. Hlutverk (roles) fólks í 

samfélaginu eru oftast kynjatengd og hinar hefðbundnu skilgreiningar notaðar þar sem 

karlinn er hinn sterki og áhættusækni en konan í hlutverki þess sem elur og nærir 

börnin. Skilin milli hlutverkanna verða þó sífellt óskýrari eftir því sem samfélagið 

breytist (Diamond, 2002).  

 

2.1 Kynferðisvitund  

Hugtakið kynferðisvitund (gender identity) táknar eigin sannfæringu og vitund hvers 

einstaklings fyrir sig um að tilheyra einu kyni eða öðru. Kynferðisvitund er skynjuð en 

ekki séð, persónuleg og huglæg. Ekki er hægt að álykta um kynferðisvitund einstaklings 

eftir klæðaburði, hreyfingum eða hegðun hans, né heldur með læknisfræðilegum eða 

sálfræðilegum rannsóknum. Eina leiðin til að vita um kynferðisvitund einstaklings er frá 

honum sjálfum (Brown og  Rounsley, 2003). Kynhneigð (sexual orientation) gefur 

vísbendingu um til hvors kynsins einstaklingur hefur kynferðislegar langanir. Oftast er 

kynhneigð einstaklinga lýst sem gagnkynhneigð (kynferðislegt samband nær eingöngu 
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við fólk af gagnstæðu kyni), samkynhneigð (kynferðislegt samband nær eingöngu við 

fólk af sama kyni), eða tvíkynhneigð (kynferðislegt samband við fólk af báðum kynjum) 

(Diamond, 2002).  

Sálfræðingurinn John Money (1975) heldur því fram í bók sinni, Sexual 

signatures: on being a man or a woman, að kynferðisvitund sé ekki meðfædd, heldur sé 

hægt að móta hana fyrir ákveðinn aldur. Strax við fæðingu eru börn klædd í viðeigandi 

liti eftir kyni; blátt fyrir stráka og bleikt fyrir stelpur, þannig að öðrum er gert kleift að 

sjá hvers kyns barnið er. Þrýstingur foreldra um kynferðisvitund sé þó hjóm eitt í 

samanburði við þrýsting frá samfélaginu. Fljótlega eftir fæðingu mótist hugræn upp-

bygging, eða skemu, í heilanum sem byggist á eftirtekt, þjálfun, lífsreglum og reynslu, 

en útlínurnar komi þó alltaf frá nánustu fjölskyldu. Money (1975) segir þessi skemu 

gefa hugmynd um hvað inniberi að vera karlkyns eða kvenkyns, hvers eigi að vænta af 

sjálfum sér, og hvernig eigi að lynda við einstaklinga af eigin kyni og hinu gagnstæða. 

Saman skilgreini þessi skemu að mestu sjálfsvitund og kynhlutverk einstaklinga. 

Hvernig við öðlumst kynferðisvitund eða kynhlutverk líkir hann við það hvernig við 

lærum að tala. Það ferli sem fær börn til að læra að tala fyrstu árin eftir fæðingu fer af 

stað við það að heyra aðra tala, en án umhverfisins og annars fólks myndu þau ekki læra 

tungumál. Hann segir kynferðisvitund ekki meðfædda fremur en tungumál; við höfum 

hæfnina til að læra en ekki þekkinguna sjálfa. Ekki sé kleift að aðgreina kynferðisvitund 

í karlkyn eða kvenkyn án félagslegrar hvatningar frekar en kynkirtlar fóstra geti þróast í 

eistu eða eggjastokka án örvunar X eða Y litninga.  

Þessu til stuðnings greinir Money (1975) frá tilfelli eineggja tvíburabræðra sem 

hann sjálfur annaðist, en limur annars tvíburans brenndist af við umskurð með 

rafmagnsnál þegar hann var sjö mánaða gamall. Þegar drengirnir voru um fimmtán 

mánaða gamlir leituðu foreldrar þeirra til lýtalæknis á John Hopkins spítalanum, og 

ráðlagði hann þeim að ala drenginn upp sem stúlku. Þau létu til leiðast og breyttu nafni 

drengsins í stúlkunafn, breyttu klæðnaði hans í samræmi við nafnið og létu hár hans 

vaxa. Tveimur mánuðum síðar var teymi sérfræðinga kallað til og að þeirra mati var 

forgangsatriði að skoða kynferðisvitund barnsins. Frá fæðingu og fram að fimmtán 

mánaða aldri hafði það verið alið upp sem drengur þrátt fyrir afskræmdan lim, en þar 

sem hann hefði verið nýfarinn að tala þegar foreldrarnir ákváðu breytinguna töldu 

sérfræðingarnir góðar líkur á að kynferðisvitund hefði ekki þróast mjög í átt til karlkyns. 
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Foreldrunum voru kynntir möguleikar á breytingum á kynfærum drengsins með skurð-

aðgerðum, að strax væri hægt að fjarlægja eistu og skapa ytri kvenkyns kynfæri. Um 

ellefu eða tólf ára aldurinn væri síðan hægt að hefja lyfjagjöf á kvenkyns hormónum 

sem myndi gera vöxtinn kvenlegan. Seinna mætti síðan gera leggöng með skurðargerð 

svo stúlkan gæti stundað kynmök og jafnvel upplifað kynferðislega fullnægingu. Hann 

gæti orðið fullkomlega eðlileg kona, fyrir utan að geta gengið með börn. Sálfræðingar 

teymisins lögðu þó áherslu á að kynferðisvitund væri ekki hægt að breyta til baka þegar 

á annað borð væri búið að snúa henni í átt til kvenkyns. Money var sálfræðilegur 

ráðgjafi fjölskyldunnar í kjölfar breytingarinnar og tekur sem dæmi um hversu vel 

heppnuð breytingin var þegar stúlkan var fimm ára gömul. Hún virtist hin eðlilegasta 

stúlka sem kaus kjóla fram yfir buxur, vildi skreyta hár sitt með borðum og leika með 

dúkkur. Saga hennar og skrár gæfu sannfærandi vísbendingar um að hliðið að 

kynferðisvitund væri opið frá fæðingu, ekki síður fyrir eðlileg börn en þau sem fædd 

væru með ófullgerð kynfæri, og héldist opið að minnsta kosti fram á annað ár ævinnar 

(Money og  Tucker, 1975). 

Fyrrnefndur drengur kom seinna fram undir nafni ásamt fjölskyldu sinni, en hann 

hét upphaflega Bruce Reimer. Þegar foreldrar hans ákváðu að ala hann upp sem stúlku 

var nafninu breytt í Brenda. Málið vakti mikla athygli á sínum tíma og voru gerðar 

heimildamyndir og skrifaðar greinar og bækur í kjölfar þess að fjölskyldan kom fram. 

Blaðamaðurinn John Colapinto (2000) sýndi málinu mikla athygli og skrifaði bók, As 

nature made him: the boy who was raised as a girl, byggða á viðtölum við drenginn og 

fjölskyldu hans. Í bókinni kemur fram að líðan drengsins sem stúlka var slæm frá 

upphafi og hafi æska hans einkennst af barningi og óhamingju. Bræðurnir voru ekki 

upplýstir um að Brenda hefði verið fædd drengur fyrr en þeir voru komnir á unglingsár, 

en að hennar sögn skýrði það margt um líðan hennar í æsku. Í kjölfarið breytti hún nafni 

sínu í David og hóf ferli til að snúa aftur til karlkyns. Að sögn David leið honum illa 

sem stúlka og öfundaði bróður sinn fyrir að vera strákur. Hann reyndi að spila hlutverk 

stúlku af samviskusemi, meðal annars með því að velja dúkkur fram yfir bíla og kjóla 

fram yfir buxur. David átti í nokkrum samböndum við konur og kvæntist árið 1990 

(Colapinto, 2000). Eftir nokkurra ára erfiðleika, meðal annars skilnað við eiginkonu, 

dauða tvíburabróður og fjárhagsvandamál svipti David Reimer sig lífi í maí 2004, 38 ára 

að aldri (Diamond og  Sigmundson, 1997). 
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2.2 Tvíkynjungar  

Ekki er lengra síðan en á sextándu öld sem tvíkynjungar (hermaphrodites) voru álitnir 

skrímsli og voru teknir af lífi, brenndir á báli og öskunni fleygt. Þekkt tilfelli er frá árinu 

1599 þar sem Antide Collas var dæmd/ur fyrir þá sök eina að vera tvíkynja. Hún/hann 

bjó í Dôle í Frakklandi og eftir líkamsskoðun úrskurðuðu læknar að hún/hann hefði í 

raun kynfæri beggja kynja, og hefði öðlast aukakynfæri eftir að hafa átt samneyti við 

Satan. Við yfirheyrslur játaði Antide að hafa haft tengsl við Satan og var í kjölfarið 

brennd/ur lifandi. Þetta virðist vera eitt af síðustu tilfellunum þar sem tvíkynjungur var 

brenndur fyrir að vera slíkur (Foucault, 2003).  

Skilgreining á sönnum tvíkynjungi (true hermaphrodite) er erfðafræðilegt ósam-

kynja ástand sem veldur því að eggjastokka- og eistnavefir þroskast í sama einstakl-

ingnum  (Hu, Yang, Zhu, Shi og Wang, 2011). Í gegnum árin hefur hugtakið millikyn 

(intersexuality) verið notað í læknisfræðilegum ritum sem ákjósanlegt regnhlífahugtak 

til að ná utan um þann fjölbreytileika af einkennum sem auðkennast af afbrigðileika eða 

frávikum í líkamlegri kynjaaðgreiningu. Því má skilja millikyn sem svo að hugtakið 

tákni breiðari flokk einkenna en þau sem að öllu jöfnu hafa fallið undir hugtök eins og 

sönn tvíkynjun (true hermaphroditism), og kvenkyns/karlkyns fölsk tvíkynjun (female/ 

male pseudohermaphroditism) sem voru notuð af Klebs árið 1876 í einni af fyrstu 

viðleitni til flokkunar á líkamlegu millikyns ásigkomulagi (Zucker, 2002). Kvenkyns 

fölsk tvíkynjun (female pseudohermaphroditism) er ástæða 60-70% af millikyns tilfell-

um, og hljótast flest af afbrigðileika á karlhormónum (andrógeni), svo sem meðfædd 

stækkun á nýrnahettum (Macarthur og  Mahomed, 2006). Karlkyns fölsk tvíkynjun 

(male pseudohermaphroditism) nær yfir um 50% allra millikyns tilfella. Um helmingur 

þessara tilfella hefur ekki skýrðan uppruna, sem bendir til að um óþekkt gen sé að ræða 

sem tengd eru við karlkyns kynferðislega aðgreiningu (Neto, Morcillo, Maciel-Guerra 

og Guerra, 2005).  

Sundurlausri túlkun samfélagsins á hugtökum eins og tvíkynjun, millikyn (inter-

sexuality) og millikyns ástand (intersex conditions) hefur verið mótmælt af stuðn-

ingshópum sem telja málefnið falla undir mannréttindi. Hugtökunum ,,röskun á kyn-

þroska“ (disorders of sex development) eða ,,frávik á kynþroska“ (variations of sex 

development) hefur nýlega verið komið á framfæri og hafa þau fengið misjafnar 

móttökur (MacKenzie, Huntington og Gilmour, 2009). Rannsókn Ismail og Mazen 
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(2010) var framkvæmd með það að sjónarmiði að kanna áhrif félagslegra og trúarlegra 

þátta á einstaklinga með tvíræð kynfæri (ambiguous genatalia). Þátttakendur voru 40 

egypskir líffræðilega karlkyns einstaklingar (samkvæmt litningasamsetningu) með 

röskun á kynþroska, en þrettán þeirra höfðu verið greindir með blöndun í 

kynkirtlasköpun og röskun á kynkirtlaþroska.  Meðal niðurstaðna var mikilvægi í 

nákvæmni við greiningu á röskun á kynþroska til að spá fyrir um endanlega 

kynferðisvitund (gender identity) einstaklingsins, sem er tengd ákveðnum einkennum 

sem eru afmörkuð af innkirtlum eða erfðafræðilegum mælikvarða. Áhrif félagslega 

þáttarins voru stór áhrifavaldur, jafnvel meiri en þess trúarlegra, en í egypsku samfélagi 

er ófrjósöm kona álitin gallagripur. Hún þykir ekki eftirsóknarverð eiginkona, sem hefur 

áhrif á möguleika hennar á vinnumarkaði. Því kjósa fjölskyldur í Egyptalandi drengi 

fram yfir stúlkur (Ismail og  Mazen, 2010). 

 

 

2.3 Transfólk  

Fólk sem á erfitt með að sætta sig við eigið kyn kallast transfólk (transgender), en undir 

það hugtak falla bæði klæðskiptingar sem fara í hlutverk gagnstæða kynsins tímabundið 

og fólk með kynskiptihneigð (transsexual), sem og aðrir kynferðisfrábrugðnir (gender 

variant) einstaklingar (Óttar Guðmundsson, 2011; Seba, 2011). Það að vera kynferðis-

frábrugðinn merkir að upplifun af eigin kyni passar ekki við það hvernig samfélagið 

telur hana eiga að vera. Þetta getur átt við um karlmannlega konu sem gerir við bíla eða 

kvenlegan karl sem gerir blómaskreytingar. Kynferðisfrábrugðinn einstaklingur getur 

einnig verið sá sem breytir um kyn með skurðaðgerð (Seba, 2011).  

Þegar einstaklingur er ósáttur í eigin líkama og vill gera breytingu þar á fer af stað 

ákveðið ferli. Í byrjun fer hann í viðtal hjá lækni, og ef í ljós kemur mikið ósætti við 

eigin líkama og kynhlutverk er greining rædd. Hluti af greiningunni er að lifa í hlutverki 

gagnstæða kynsins í eitt ár með tilheyrandi nafnabreytingu. Fljótlega kemur í ljós hvort 

ákvörðunin sé rétt eða ekki, en ef einstaklingur upplifir sig á réttum stað er oftast hafin 

hormónameðferð. Í framhaldinu má sækja um kynleiðréttandi aðgerð (Óttar 

Guðmundsson, 2011). Árið 1996 var settur á stofn starfshópur á Íslandi fyrir tilstuðlan 

þáverandi landlæknis, Ólafs Ólafssonar, til að sjá um mál er varða fólk sem vildi fá 

leiðréttingu á kyni sínu. Hópurinn samanstóð af geðlæknum, kvensjúkdómalæknum, 
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lýtalækni og sérfræðingi í innkirtlalækningum (Óttar Guðmundsson, 2011; Þingskjal 

1174, 2011-2012).  Fram að því var algengast að transfólk leitaði út fyrir landsteinana 

eftir aðstoð. Árlega leita 3-4 einstaklingar sem þjást af kynáttunarvanda eftir meðferð 

hérlendis og hefur orðið fjölgun meðal yngra fólks, 16-24 ára (Óttar Guðmundsson, 

2011). Félag transfólks á Íslandi kallast Trans-Ísland og var stofnað árið 2007. Markmið 

félagsins eru meðal annars að skapa transgender fólki og fjölskyldum þeirra menningar-

legan vettvang, stuðla að auknum skilningi og vinna að laga- og réttarbótum á mál-

efnum þess, og auka fræðslu til fagfólks. Allir sem skilgreina sig sem transgender geta 

orðið félagsmenn (Trans-Ísland, e.d.). 

Hópur fræðimanna frá Ghent Genderteam, sem er teymi innan Ghent háskólans í 

Belgíu,  framkvæmdi langtímarannsókn á heilsu 55 transsexual einstaklinga með það að 

sjónarmiði að meta kynferðislega og almenna heilsu þeirra eftir að hafa gengist undir 

kynleiðréttandi aðgerð á árunum 1986 til 2001. Megintilgangur rannsakenda var að 

skýra frá sérstöku kerfi hormónameðferðar teymisins, útskýra grundvallarforsendu að 

baki henni, meta langtíma öryggi meðferðarinnar og að meta kynferðislega heilsu 

sjúklinga eftir kynleiðréttandi aðgerð. Meðferð þessi byggir á vægari hormónagjöfum 

en almennt tíðkast til að lágmarka aukaverkanir. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

fram á að almennt greindu flestir þátttakendur frá aukinni ánægju í kynlífinu og meiri 

kynferðisörvun eftir aðgerð. Flestir gátu náð fullnægingu bæði með sjálfsfróun og 

kynlífi. Bót á kynlífi og kynferðislegri fullnægingu var talið tengjast ánægju með 

útkomu eftir aðgerð sem og nýjum kynferðiseinkennum. Því telja rannsakendur mikil-

vægt að beina athyglinni að væntingum sjúklinga um hugsanlegar kynferðislegar 

breytingar til að hjálpa þeim að ráða fram úr nýjum tilfinningum í kjölfar aðgerðar (De 

Cuypere o.fl., 2005).  

Kúgun af hálfu samfélagsins í garð transfólks hefur verið skoðuð vel og skjalfest, 

en minna er vitað um úrræði transfólks til að sporna gegn slíkri kúgun. Singh, Hays og 

Watson (2011) gerðu rannsókn á 21 transgender einstaklingi til að bera kennsl á hvers 

kyns aðferðir þeir notuðu dags daglega til að bugast ekki þrátt fyrir að vera virtir að 

vettugi eða álitnir óeðlilegir. Þátttakendur skýrðu frá þeim mörgu aðferðum sem þeir 

notuðu í tengslum við mismunun gegn transfólki, en meðal þess sem kom fram var að 

þátttakendur töldu undirstöðu seiglunnar vera hvernig þeir röskuðu bæði þjóðfélagslegri 

og dulinni transfælni, þrátt fyrir þá útbreiddu og allsráðandi mismunun sem þeir stóðu 
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frammi fyrir. Niðurstöður rannsóknarinnar voru í samræmi við fyrri rannsóknir, en 

þátttakendur skýrðu frá lærðri hegðun sem áhrifavaldi gegn mótlæti, ekki einungis 

lærðri einstaklingshegðun heldur einnig í tengslum við stærra samfélag (Singh, Hays og 

Watson, 2011). 

 

2.3.1 Samkynhneigt og ekki samkynhneigt transfólk 

Smith og fleiri (2005) framkvæmdu rannsókn til að kanna hvort réttmætt væri að skipta 

fólki með kynskiptihneigð (transsexuals) í undirtýpur á grundvelli kynhneigðar, og 

hvort munur milli þeirra væri svipaður milli karla sem létu breyta sér í konu (kk-kvk) og 

kvenna sem létu breyta sér í karl (kvk-kk). Rannsóknin var unnin á gögnum um 187 

transsexual einstaklinga áður en þeir hófu meðferð: annars vegar samkynhneigðir og 

hins vegar ekki samkynhneigðir (nonhomosexual). Allir höfðu þó lokið aðgerð þegar 

rannsóknin var unnin. Einnig var skoðaður munur milli kk-kvk og kvk-kk hópa, burtséð 

frá kynhneigð. Hjálpartæki sem notuð voru til gagnaöflunar voru ævisögulegur spurn-

ingalisti fyrir transsexuals, greiningarkvarði fyrir kynáttunarvanda í æsku, mæling á 

líkamshæð, -þyngd og -gerð, mæling á kynferðisama (gender dysphoria), mæling á 

óánægju með líkama, greining á líkamlegu útliti, mæling á sálfræðilegri virkni, 

greindarpróf og mat á sálfræðilegum vandamálum foreldra. Sálfræðileg virkni var mæld 

með gátlista byggðum á Minnesota Multiphasic Personality Inventory, og mælir fimm 

hugtök: neikvæðni, líkamsrask (somatization), feimni, sálsýkisfræði og úthverfu.  

Niðurstöður þess þáttar rannsóknarinnar sem mældi mun á þroskaferli samkyn-

hneigðra og ekki samkynhneigðra sýndu að samkynhneigðir voru frábrugðnir ekki sam-

kynhneigðum transsexuals á marga vegu. Þeir sem voru samkynhneigðir sýndu til að 

mynda meiri kynferðisvíxlunar (cross-gender) hegðun og framkomu í æsku, þeir 

greindu frá minni kynferðislegri örvun við klæðskipti á fullorðinsárum, sóttu fyrr um að 

komast í kynleiðréttandi aðgerð og færri voru eða höfðu verið giftir. Ekki var greinan-

legur munur á líkamshæð, -þyngd eða -gerð.  

Þvert á væntingar rannsakenda var ekki munur á umfangi kynferðisama og líkam-

legrar óánægju, og þrátt fyrir minni merki um kynferðisvíxlun í barnæsku hjá þeim sem 

ekki voru samkynhneigðir virtust þeir samt sem áður ekki síður líða fyrir aðstæður sínar 

en þeir samkynhneigðu. Andúð á kynjatengdum einkennum var svipuð hjá báðum 
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hópum þegar þeir sóttu um kynleiðréttandi aðgerð. Eins og búist var við hæfði útlit sam-

kynhneigða hópsins betur því kyni sem óskað var eftir og sá hópur sýndi betri 

sálfræðilega virkni. Niðurstöður þóttu því styðja þá tilgátu að samkynhneigðir 

transsexuals og þeir sem voru ekki samkynhneigðir tilheyrðu sitthvorum hópnum með 

ólík einkenni, og að orsakir fyrir beiðni um kynleiðréttandi aðgerð væru af ólíkum toga.  

Sá hluti rannsóknarinnar sem kannaði hvort munur á milli samkynhneigðra og 

ekki samkynhneigðra transsexuals væri sambærilegur við kk-kvk og kvk-kk sýndi fram 

á mun milli karla og kvenna innan hópsins sem var ekki samkynhneigður. Meðal 

hópsins kk-kvk þótti eftirtektarvert að samkynhneigðir sóttu fyrr um kynleiðréttandi 

aðgerð en þeir sem voru ekki samkynhneigðir, en enginn aldursmunur fannst milli 

kynhneigðar í kvk-kk hópnum. Niðurstaðan þótti benda til að ástæða fyrir aðgerð væri 

mismunandi hjá hópunum. Ólíkt körlunum virtust konur sem voru ekki samkynhneigðar 

í kvk-kk hópnum þjást svo af kynferðisama, þrátt fyrir að sýna minni einkenni um 

kynferðisvíxlun í æsku en samkynhneigðar konur innan hópsins, að þær sóttu um að 

komast í kynleiðréttandi aðgerð snemma á fullorðinsárum. 

Bæði samkynhneigðu kk-kvk og kvk-kk einstaklingarnir sýndu töluverð merki um 

kynferðisvíxlun snemma í barnæsku og fram á fullorðinsár, en þó án þess að finna kyn-

ferðislega örvun tengda klæðskiptum. Þeir upplifðu afar mikinn kynferðisama á ungl-

ings- og fullorðinsárum, með mikla andúð á eigin kynfærum og sóttust eftir 

kynleiðréttandi aðgerð snemma á fullorðinsaldri eða jafnvel fyrr til að fullnægja þörf-

inni að tilheyra gagnstæða kyninu. Þeir karlar sem ekki voru samkynhneigðir innan kk-

kvk hópsins sýndu allt aðra mynd. Þeir voru tiltölulega karlmannlegir drengir og sýndu 

ekki sterk merki um kynferðisama í æsku. Á fullorðinsárum var kynferðisleg örvun 

tengd klæðskiptum nokkuð algeng, og virtust þeir oft túlka þá örvun sem kynferðis-

löngun til kvenna í stað löngunar til að vera kona. Þegar aftur á móti kynferðisaminn 

hvarf ekki á fullorðinsárum heldur þvert á móti jókst oft og tíðum létu menn undan og 

sóttu um að komast í kynleiðréttandi aðgerð.  

Konur í hópnum kvk-kk sem ekki voru samkynhneigðar reyndust oft hafa verið 

með hlutlaus hugðarefni eða jafnvel sýnt strákastelpu einkenni. Af ókunnum ástæðum 

höfðu þær hugsanlega þróað með sér sálfræðileg vandamál þrátt fyrir að mælast með 

greind yfir meðallagi. Þær upplifðu sterkan kynferðisama á unglingsárum sem leiddi til 

þess að þær sóttust eftir kynleiðréttandi aðgerð snemma á fullorðinsárum.  
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Rannsakendur taka fram sem takmörkun á rannsókninni að kynhneigð var 

eingöngu sjálfsmæld af þátttakendum, sem rannsakendur töldu kasta rýrð á eðli og 

jafnvægi þeirra þátta sem þeir lögðu upp með að mæla. En með það að leiðarljósi að 

þátttakendur hafi sagt satt og rétt frá um kynhneigð sína komust rannsakendur að þeirri 

niðurstöðu að margskonar munur finnst á samkynhneigðum transsexuals og þeim sem 

ekki eru samkynhneigðir, og munur milli kk-kvk og kvk-kk er ekki sambærilegur. Þann 

mun telja þeir vera til marks um mismunandi orsakafræði og að nánari rannsókna sé 

þörf á sviðinu (Smith, van Goozen, Kuiper og Cohen-Kettenis, 2005).  

Kynhneigð og kynferðisleg virkni fyrir kynleiðréttandi aðgerð hefur oft þótt geta 

spáð fyrir um árangur af aðgerðum. Anne A. Lawrence (2005) safnaði upplýsingum um 

232 karla sem létu breyta sér í konur (kk-kvk), til að kanna kynhneigð fyrir og eftir 

aðgerð. Allir þátttakendur höfðu undirgengist aðgerð hjá sama lækni á sex ára tímabili. 

Ein tilgáta rannsakanda var, í samræmi við fyrri rannsóknir, að kynferðisleg aðlöðun og 

hegðun hjá hluta þátttakenda myndi breytast á þann veg að þeir veldu eingöngu karla 

eftir kynleiðréttandi aðgerð (De Cuypere o.fl., 2005; Lawrence, 2005). Niðurstöður 

rannsóknarinnar studdu þá tilgátu: 3% þátttakenda greindu frá umskiptum úr eingöngu 

aðlöðun til kvenna fyrir aðgerð í eingöngu aðlöðun til karla eftir aðgerð og 15% greindu 

frá umskiptum úr kynferðislegri reynslu eingöngu með konum fyrir aðgerð í reynslu 

eingöngu með körlum eftir aðgerð. Önnur tilgáta var að þátttakendur sem skilgreindir 

voru kynlausir (asexual), gagnkynhneigðir eða tvíkynhneigðir varðandi líffræðilegt kyn 

fyrir aðgerð myndu greina frá fleiri atvikum sjálfskvenmætis (autogynephilic) örvunar 

fyrir aðgerð en þeir sem skilgreindir voru samkynhneigðir. Tilgátan stóðst um gagn- og 

tvíkynhneigða þátttakendur, en ekki var marktækur munur hjá kynlausum og 

samkynhneigðum (Lawrence, 2005).  

 

3 Kenningarleg nálgun 

Kynhegðun og kynferði er hægt að nálgast út frá nokkrum kenningarlegum 

sjónarhornum. Samskiptakenningar spanna vítt svið áhugaverðra og mikilvægra 

hugmynda og hafa margir kennismiðir verið tengdir þeim, meðal annars George Herbert 

Mead, Charles Horton Cooley og Erwing Goffman. Femínískar kenningar eru 

margþættar, og eru helstu stefnur sem falla þar undir menningarlegur, frjálslyndur, 
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sálgreiningar, róttækur og jafnaðar femínismi. Hinsegin (queer) kenningar eiga 

fræðilegar rætur af mörgum sviðum, meðal annars femínisma, hinsegin fræðum, 

félagslegri mótunarhyggju og formgerðarstefnu. Transgender kenningar eru tiltölulega 

nýjar og hafa helst það markmið að bæta réttindi transfólks. 

 

3.1 Samskiptakenningar 

Rannsóknir á kynferði styðjast margar við innsýn samskiptakenninga (symbolic inter-

actionism), en þær ögra áreiðanleika röksemda því þær líta ekki á sjálfsvitund sem 

stöðuga, samhangandi eða formfræðilega staðsett viðfangsefni. Samskiptakenningar 

aðhyllast heldur ekki kyn og kynferði sem “raunverulegt“ (Hird, 2002). George Herbert 

Mead taldi ekki hægt að líta framhjá huganum (mind) og sjálfinu (self) né að líta á þau 

sem dulræn eða andleg öfl sem hefja manninn yfir aðrar tegundir. Félagsleg 

atferlisstefna (social behaviorism) Mead skýrir frá því hvernig einstaklingar öðlast 

ákveðna hegðun með hæfileika til aðlögunar að mynstri félagslegra stofnana. Hegðun 

einstaklinga, hvort heldur sem er sýnileg eða innri hegðun sem felst í hugsunum og getu 

til að meta, verður að greina innan félagslegs samhengis. Það sem er einkennandi fyrir 

einstaklinga kemur til vegna aðlögunar þeirra að félagslegum athöfnum, eða 

samfélaginu. Atferlisstefnulegt sjónarhorn Mead á hugann fjallar um að hugurinn er 

tegund hegðunarviðbragða sem kemur til vegna samskipta við aðra í félagslegu 

samhengi. Án samskipta gæti hugurinn ekki verið til.   

Með kenningu Mead um félagslegt eðli sjálfsins (the social nature of self) er 

áhersla á að hæfileiki mannsins til að sjá sjálfan sig sem viðfang og upplifa það sem 

reynslu, væri hegðun sem lærðist í gegnum samskipti við aðra. Sjálfið væri ekki til 

staðar við fæðingu, heldur þróaðist með félagslegri reynslu og virkni. Sjálfið kæmi fram 

með þeim hæfileika að nota tungumál og setja sig í spor annarra. Hugmyndina að 

sjálfinu fékk Mead lánaða frá grundvallaratriðum Cooley um spegilsjálfið (looking-

glass self), og áleit félagslega sjálfið koma út frá því ferli þar sem einstaklingar lesa í 

tjáningu annarra, og breyta viðhorfum þeirra í ímyndir af sjálfum sér og sjá sig þannig 

sem ákveðið viðfang. Þessar ímyndir virka sem atferlishvati, sem kallar á ákveðin 

viðbrögð einstaklingsins. Þau viðbrögð kalla síðan á frekari svörun frá öðrum, sem leiða 

til tjáningar er gera einstaklingnum kleift að bregða sér í önnur hlutverk, og öðlast 
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þannig nýja sjálfsmynd og hegðunarhvata. Einstaklingar upplifa sjálfið ekki með 

beinum hætti, heldur aðeins með túlkun á hegðun annarra.   

Mead hugtakabatt stig sjálfsins í persónulega sjálfið (I) og félagslega sjálfið (me). 

Sú mynd sem einstaklingur öðlast í gegnum hegðun sína við ákveðnar aðstæður er það 

sem Mead kallaði félagslega sjálfið. Það stendur fyrir viðhorf annarra og samfélagsins 

sem hafa áhrif á túlkun einstaklings á eigin hegðun. Félagslegar sjálfsmyndir er hægt að 

öðlast með því að lesa úr tjáningu og taka að sér hlutverk annarra, eða með því að gera 

ráð fyrir viðhorfum samfélagsins. Persónulega sjálfið er aftur á móti raunveruleg og 

óheft hegðun. Mead lagði áherslu á að fyrst þyrfti persónulega sjálfið að aðhafast áður 

en félagslega sjálfið gripi inn í og brygðist við, þar sem ekki er hægt að vita viðbrögð 

annarra fyrirfram. Hugtakabinding Mead á persónulega og félagslega sjálfinu gerði 

honum kleift að gera sér hugmynd um sjálfið sem samfellt ferli hegðunar og sjálfs-

myndar. Mead gerði sér í hugarlund að sjálfið þróaðist í þremur skrefum, þar sem hvert 

stig einkenndist af síaukinni hæfni til að taka að sér hlutverk með æ fleiri áhorfendum. 

Fyrsta stigið er leikstigið (play), sem einkennist af mjög takmarkaðri hæfni til að taka að 

sér hlutverk, og er skilgreint sem hæfnin til að ganga út frá sjónarhóli einungis fárra í 

einu. Annað stigið kallaði Mead leikjastigið (game), þar sem einstaklingurinn er fær um 

að taka að sér hlutverk margra í einu. Á báðum stigum sjá einstaklingar sig í beinu 

samhengi við aðra og öðlast þannig myndir af sjálfum sér út frá sjónarhorni annarra. 

Sjálfið er samt sem áður, að mati Mead, ófullkomið þar til þriðja stiginu er náð: 

hlutverkaleikur með hinum almennu öðrum (the generalized other), en hann sá það sem 

„samfélag viðhorfa“ meðal meðlima félagslegs samvinnuhóps. Sá hæfileiki að taka að 

sér hlutverk margra og ólíkra almennra annarra, út frá sjónarhorni smærri hópa og allt til 

heilu samfélaganna, leyfir einstaklingnum að taka þátt í ferli sjálfsmats, sjálfsgagnrýni 

og sjálfsstjórnunar út frá því sjónarhorni sem Mead kallaði samfélag (society). Þegar 

fólk kemur til með að sjá sjálft sig og bregðast sífellt við sjálfu sér í gegnum ákveðnar 

útlínur á tiltekinni og alhæfðri afstöðu annarra mun það koma til með að öðlast það sem 

Mead kallaði fullkomið (complete) eða samfellt (unified) sjálf.   

Mead sá nokkrar leiðir þar sem sjálfið veitir samþættingu hegðunar inn í 

samfélagið. Í fyrsta lagi leyfir hæfileikinn til að sjá sjálfan sig sem hlut á meðal annarra 

hluta einstaklingnum að sjá sjálfan sig í samhengi við aðra einstaklinga. Í öðru lagi 

þýðir uppspretta samfellds eða fullkomins sjálfs, eða stöðugs sjálfsskilnings, að 
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einstaklingar setji sífellt inn á sinn vettvang skynjunar viðhorf um sjálfa sig sem 

ákveðna tegund hlutar. Í þriðja lagi leyfir ferli hlutverkaskipta einstaklingum að sjá 

sjálfa sig, ekki aðeins í samhengi við aðra við ákveðnar aðstæður, heldur einnig í 

samhengi við margskonar almenna aðra. Í fjórða lagi leyfir hæfnin að taka að sér 

hlutverk með margskonar almennum öðrum, einstaklingnum að útfæra mynstur félags-

legra stofnana. Í fimmta lagi, auk þess að veita samræmi í atferli og einstaklingsbundna 

samþættingu inn í útbreidd tengslanet samskipta, þá þjónar sjálfið einnig sem miðill 

fyrir félagslegar breytingar. Mead lagði mikla áherslu á að sjálfið veitir ekki aðeins 

uppsprettu fyrir endurtekningu og samþættingu í mannlegri hegðun, heldur er það einnig 

uppspretta breytinga í samfélaginu.   

Fyrir Mead er hugtakið samfélag einföld leið til að tákna að gagnvirkt ferli getur 

afhjúpað stöðugleika og að mannfólkið hegðar sér innan ramma sem er tranað fram af 

stöðugum félagslegum tengslum. Samfélaginu er því viðhaldið af máttugri hæfni 

mannsins til að taka að sér hlutverk og geta gert ráð fyrir sjónarhorni hinu almennu 

annarra. Mead hélt því ítrekað fram að samfélagið, eins og það er uppbyggt, standi fyrir 

röð sjónarhorna eða viðhorfa, sem einstaklingurinn gengur út frá í að stjórna hegðun. 

Hann trúði einnig að formgerð og breytileiki samfélagsins varðaði þær breytur sem hafa 

áhrif á fjölda, umfang og nálægð hinna almennu annarra. Fyrir Mead er samfélagið 

aðeins hugtak yfir ferli hlutverkaskipta með ýmiskonar almennum öðrum og 

samhæfingu hegðunar sem er gerð möguleg af hegðunarlegri hæfni hugans og sjálfsins. 

Samfélagið er því ekki aðeins skapað af hlutverkaskiptum, heldur er einnig hægt að 

breyta því með sama ferli.   

Mead notaði hugtakið samfélag á tvo vegu: (1) samfélag ætti einfaldlega við um 

áframhaldandi, skipulagðar athafnir og; (2) samfélag lyti að einingum sem væru samspil 

stjórnmála og landafræði, eins og þjóðríki. Notkun Mead á hugtakinu nærsamfélag 

(community) var óljóst, en hann lagði það að jöfnu við samfélag (society). Algengasta 

notkun hans á hugtakinu vísaði til meirihluta leikmanna sem deila sameiginlegum mikil-

vægum táknum, sem telja sig samanstanda af aðgreinanlegri heild, og deila almennum 

öðrum, eða samfélagi viðhorfa. Nærsamfélag getur því verið lítið eða stórt. Innan hvers 

nærsamfélags er einhver almennur háttur á því hvernig fólk eigi að haga sér. Þetta skil-

greindi Mead sem stofnanir (institutions). Stofnanir standa fyrir almenn viðbrögð af 

hálfu allra meðlima nærsamfélagsins við ákveðnar aðstæður. Mead notaði aldrei 
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hugtakið menning eins og við þekkjum það í dag. Hans sjónarhorn var að menning væri 

kerfi tákna þar sem mannleg hugsun, viðhorf og athafnir væru virkjuð og þeim stýrt. 

Hugtakið um almennu aðra notaði Mead til að tákna menningu sem stýrði viðhorfum, 

hugsunum og athöfnum. Hans almennu aðrir samanstóðu því af viðmiðum, gildum, trú 

og öðrum táknum  (Turner, Beeghley og Powers, 2007).  

 

3.2 Feminískar kenningar 

Stephen Whittle er prófessor í jafnréttislögum við Manchester Metropolitan háskólann. 

Hann er einnig transmaður; fæddur sem kona en fór í kynleiðréttingu árið 1975. Whittle 

talar því ekki eingöngu sem fræðimaður, en hann er þekktur málsvari transsexual og 

transfólks í Bretlandi og innan Evrópusambandsins (Fátharta, 2009; Whittle, 2006). 

Whittle segist á sínu ferli í kynleiðréttingu ekki hafa fundið neina ákveðna kenningu 

sem hafi fallið að hans lífsreynslu. Sem kona var Whittle meðlimur í félagsskap Lesbian 

Collective og aðhylltist stefnu róttækra aðskilnaðarsinni femínista (radical separatist 

(lesbian) feminism). Þeir sem aðhyllast feminískar kenningar lenda milli steins og 

sleggju þegar kemur að transfólki og spyrja sig hvernig einstaklingur sem fæðist með 

lim geti talist vera kona þegar það að vera kona inniber að fæðast án lims (og öfugt) 

(Whittle, 2006). 

Mikill fjölbreytileiki er í samtímakenningum um femínisma og taka þær á mis-

munandi nálgunum. Menningarlegur femínismi (cultural feminism) tekst á við málefni 

er varða kynjamismunun og eru helstu áherslur að kanna, frekar en útskýra, uppruna 

mismunar á félagslegum gildum kvenna og karla. Frjálslyndur femínismi (liberal 

feminism) nær yfir það sem snýr að kynjamisrétti og heldur fram að konur geti krafist 

jafnréttis á við menn á grundvelli mannlegrar hæfni, og að kynjamisrétti sé afleiðing 

kynjamynsturs í verkaskiptingu vinnuaflsins (division of labor). Ferlinu væri hægt að 

snúa við með því að endurskilgreina lykilstofnanir – lagalegar, starfslegar, fjölskyldur, 

menntun og fjölmiðla. Hin fullkomna kynjatilhögun samkvæmt frjálslyndum femínisma 

væri sú að hver einstaklingur hagaði sér sem frjáls og ábyrgur siðgæðisaðili sem veldi 

þann lífsstíl sem best hentaði honum, hvort sem hann væri sam- eða gagnkynhneigður, 

og aðrir samfélagsþegnar myndu virða það val og samþykkja. Sálgreiningar femínismi 

(psychoanalytic feminism) og róttækur femínismi (radical feminism) spanna það svið 
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sem fellur undir kynjakúgun (gender oppression). Sálgreiningar femínistar reyna að 

skýra feðraveldið með því að endurmóta kenningar Freud og arftaka hans, og sjá 

feðraveldið þar sem karlar undiroka konur sem allsráðandi alheimskerfi óháð tíma og 

rúmi sem er staðfastlega viðhaldið, en er mótmælt með einstaka undantekningum. Til að 

leitast við að skilgreina hvaða afl styður við feðraveldið hafa sálgreiningar femínistar 

reynt að greina tilfinningalegt umhverfi barna í æsku. Kúgun kvenna af hálfu karla telja 

þeir vera djúpa tilfinningalega þörf karla til að stjórna konum, sem sé hvöt sem er 

tilkomin vegna tvíbendni gagnvart þeim konum sem ólu þá upp. Róttækur femínismi 

byggir á tveimur tilfinningahlöðnum grunngildum: annars vegar að konur hafi afdráttar-

laust og raunverulegt gildi sem konur, sem er mótvægi gegn því sem femínistar telja 

algilda gengisfellingu á konum, og hins vegar að konur séu alls staðar kúgaðar af 

völdum feðraveldis. Róttækir femínistar sjá í öllum stofnunum og samfélaginu dæmi-

gerða lagskiptingu – gagnkynhneigð, stétt, kynþáttur, þjóðerni, aldur og kyn – kerfi yfir-

ráða og undirskipan, sem sé í grundvallaratriðum það sem feðraveldi byggist á. Jafnaðar 

femínismi (socialist feminism) fer inn á formgerðar undirokun (structural oppression) 

og er kenningarleg nálgun þeirra byggð á þremur markmiðum: í fyrsta lagi að ná fram 

gagnrýni á undirokun feðraveldis og kapítalisma út frá sjónarmiði kvenna; í öðru lagi að 

þróa skýrar og fullnægjandi aðferðir til félagslegra greininga á víkkuðum skilningi á 

sögulegri efnishyggju; og í þriðja lagi að innlima skilning á mikilvægi hugmynda um 

greiningu á efnishyggju og mælinga á mannlegum málefnum. Jafnaðar femínistar 

samþykkja greiningu Marxista á kapítalískum stéttatengslum sem útlistun á einni helstu 

formgerð kúgunar, en hafna jafnframt greiningu þeirra á feðraveldi sem hliðarafurð af 

sömu efnahagslegu framleiðslunni. Þess í stað aðhyllast þeir röksemd róttækra femínista 

að feðraveldi sé sjálfstætt form kúgunar, þrátt fyrir að verka gagnkvæmt á hagkerfið 

(Ritzer, 2008).  

 

3.3 Hinsegin kenning  

Fyrir mörgum er hugtakið hinsegin (queer) regnhlífaheiti yfir ýmis hugtök, þar á meðal 

samkynhneigð, tvíkynhneigð, transgender og transsexual. Hinsegin kenningin (queer 

theory) er samstæða hugmynda um að sjálfsvitund sé ekki föst og stöðug né ákvarði 

hver við erum, heldur sé hún sögu- og félagslega uppbyggt ferli sem sé fljótandi og 
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véfengjanlegt. Því sé ómögulegt að skoða fólk í heild eingöngu út frá einum eiginleika 

þar sem ótal margir eiginleikar einkenni fólk. Þannig getur einn einstaklingur tilheyrt 

fleiri en einum minnihlutahóp, svo sem kona af afrísku bergi brotin eða samkyn-

hneigður gyðingur.  

Ekki eru allir sammála um uppruna hinsegin kenningarinnar, en sumir vilja meina 

að í riti Foucault, The History of Sexuality frá 1978, hafi hinsegin kenningin fyrst komið 

fram. Þrátt fyrir það náði hún ekki almennilega fótfestu fyrr en upp úr 1990. Fræðilegar 

rætur kenningarinnar koma frá mörgum sviðum, meðal annars feminískum fræðum, 

hinsegin fræðum (gay and lesbian studies), félagslegri mótunarhyggju (social con-

structionism) og formgerðarstefnu (poststructuarlism).  

Tvær frjóustu hugmyndir Foucault – fornleifafræði þekkingar (archaeology of 

knowledge) og ættfræði máttar (genealogy of power) – hafa hugsanlega haft mest áhrif á 

hinsegin kenninguna. Fornleifafræði þekkingar stendur fyrir leit að alhliða reglum sem 

stýra því hvað má segja við ákveðnar aðstæður á ákveðnum tíma. Því sé markmiðið að 

skýra, skilgreina og skipuleggja slíkar umræður frekar en að leita að uppruna og spá um 

framhald. Þess í stað ætti greiningin að einblína á hvað er í raun og veru og markmiðið 

ætti að vera að skilja fremur en að skilgreina. Hin hugmynd Foucault, ættfræði máttar, 

táknar tengsl milli þekkingar og valds og leitast við að skilja hvernig fólk stjórnar sér og 

öðrum með framleiðslu og stjórn á þekkingu. Áherslan er hins vegar ekki á þátt-

takendurna sjálfa og stöðu þeirra innan formgerðarinnar heldur frekar á sjálfar form-

gerðirnar sem þekking og vald eru (Ritzer, 2008). 

Hinsegin kenningin hefur hlotið margskonar gagnrýni, meðal annars fyrir það að 

hafna einstökum auðkennum sjálfsvitundar, svo sem kynþætti, stétt eða kyni, og að það 

geti grafið undan möguleikum á raunverulegum pólitískum aðgerðum. Eins óttast 

margir að því viðurkenndari sem kenningin er í fræðilegum umræðum því fjarlægari 

verði möguleikarnir á að nota hana í byltingarkenndum tilgangi. Í ljósi þessarar gagn-

rýni hefur verið reynt að finna leiðir til að breyta kenningunni og gera hana félagslega 

aðgengilegri. Þrátt fyrir galla hefur kenningin marga styrkleika, meðal annars að leitast 

eftir víðara samþykki og efldri innlimun og að gefa þeim kynferðislegu málefnum rödd 

sem hafa svo lengi verið þögguð niður í fræðilega heiminum (Ritzer, 2008). 
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3.3.1 Transgender kenningar 

Transfólk hóf þátttöku í kenningarlegum umræðum um kyn og kynferði í kringum 1990 

og hefur í kjölfarið mætt ýmsum vandkvæðum. Til að mynda hefur öll umfjöllun um 

kynferði af hálfu transfólks verið hindruð af læknisfræðilegri umræðu varðandi 

transgender hegðun sem gefur í skyn að transfólk sé bæði sjálfhverft og tvímælalaust 

geggjað. Félags- og lagalegar hindranir hafa einnig gert transfólki erfitt fyrir að koma 

fram sem slíkt og því hefur ekki verið gefið leyfi til hlutlægni eða kynferðis. Ein stærsta 

hindrun sem samfélag transfólks stendur fyrir til fræðilegrar og almennrar viðurkenn-

ingar er sú gildandi ályktun að  konur verði ekki karlar og karlar verði ekki konur, 

heldur séu þau einungis stæling, smíði skurðlækna á ímynduðum kvenleika eða karl-

mennsku (Whittle, 2006). 

Nálgun sem kallast „óljóst kyn“ (fuzzy gender) viðurkennir nauðsynlega sam-

felldni líkama og hugar, og bendir á að hlutirnir eru ekki alltaf einsleitir heldur sé 

nauðsynlegt að brúa bilið milli líkamlegu og andlegu hliðar kynferðis. Slík nálgun leyfi 

tilbrigði við kynferðisvitund fólks og kyntengda hegðun (Tauchert, 2002).  

 

4 Sjúkdómsvæðing samfélagsins 

Áhrif læknisfræði og læknisfræðilegra hugtaka hafa aukist gífurlega á síðustu fimmtíu 

árum. Sjúkdómsvæðing (medicalization) er fyrirbæri sem félagsfræðingar hafa rannsakað 

síðan seint á sjöunda áratug síðustu aldar, og lýsir því ferli þegar vandamál sem ekki eru 

læknisfræðilegs eðlis eru skilgreind eða meðhöndluð sem slík, oftast með tilliti til 

sjúkdóma eða raskana (Conrad, 2007).  

Innan Bandaríkjanna og víðar notast geðheilsusérfræðingar við Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) sem er stöðluð flokkun geðsjúkdóma, 

sem og greiningar- og tölfræðihandbók (American Psychiatric Association, 2012). Árið 

1980 kom út þriðja útgáfa handbókarinnar og þá var kynáttunarvanda unglinga og 

fullorðinna bætt inn, en um leið var samkynhneigð fjarlægð sem röskun. Í fjórðu útgáfu 

og þeirri nýjustu (útgáfuár 1994) segir að greining kynáttunarvanda krefjist vísbendinga 

um sterk og þrálát einkenni kynferðisvíxlunar (cross-gender) og varanleg óþægindi með 

eigið kyn eða upplifun um að vera í röngu kynhlutverki (gender role). Ágreiningur 
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hefur verið um hvort heimilt sé að skilgreina einkennin sem geðraskanir (Wilson, 

Griffin og Wren, 2002).  

International Classification of Diseases (ICD) er alþjóðleg mælikvarðaflokkun 

sem notuð er til greininga á sjúkdómum, farsóttum, við heilbrigðisstjórnun og í vísinda-

legum tilgangi. Þar með teljast greiningar á almennu heilsufari íbúahópa og eftirlit með 

tíðni og útbreiðslu sjúkdóma og annarra heilsufarsvandamála í tengslum við aðrar 

breytistærðir, svo sem einkenni og kringumstæður þeirra einstaklinga sem málið varða, 

bætur, nýtingu úrræða, gæði og viðmiðunarreglur (World Health Organization, e.d.). Í 

nýjustu útgáfu ICD stuðulsins er sérstakur liður sem nær yfir kynáttunarvanda (gender 

identity disorders) (World Health Organization, 2010). 

 

4.1 Kynáttunarvandi 

Nákvæm tíðni fólks með kynáttunarvanda (gender identity disorder) er ekki þekkt, en 

kynferðisvíxlunar hegðun (cross-gender behavior) er allajafna umtalsverð. Hægt er að 

áætla að tíðni ungra drengja í kynáttunarvanda sé á bilinu 2,6 til 6% og 5 til 12% hjá 

ungum stúlkum (Moller, Schreier, Li og Romer, 2009). Ekki er með fullu vitað um 

ástæður kynáttunarvanda. Rannsókn var gerð á því hvort kynhormón hafi á einhverjum 

hluta þroskaferilsins áhrif á hegðun eða kynferðisvitund, og voru skoðuð kynhormón 

fyrir fæðingu (prenatal) og á kynþroskaskeiði (pubertal). Niðurstöður bentu til að þar 

sem vísbendingar væru um röskun á kynþroska (disorder of sex development) væru áhrif 

kynhormóna (andrógens) fyrir fæðingu á kynferðisvitund lítil. Það væru hins vegar 

leiðandi sannanir um að hjá einstaklingum með kynáttunarvanda hefði nálægð við kyn-

hormón á kynþroskaskeiði áhrif á kynferðisvitund: andrógen hjá drengjum, estrógen hjá 

stúlkum (Berenbaum og  Beltz, 2011). Önnur rannsókn var gerð á kynferðislegri að-

greiningu í heilanum, og tengsl við kynferðisvitund, kynhneigð og taugasálfræðilegar 

raskanir. Þegar fóstur er í móðurkviði er kynferðisvitund, kynhneigð og önnur hegðun 

forrituð í heilann á tvo vegu. Heili fóstursins þróast í átt til karlkyns við virkni testó-

steróns og í átt til kvenkyns við skort á virkni þess. Aðgreining í sitthvor kynfærin á sér 

hins vegar stað áður en þessi þróun heilans á sér stað. Hversu mikið kynfærin eru 

karllæg þarf þó ekki að endurspegla hversu heilinn er karllægur. Skoðun á ýmsum heila-

svæðum í tengslum við kynferðisvitund og/eða kynhneigð benda til flókins taugafrumu-



25 

kerfis sem tengist margs konar hliðum kynferðislegrar hegðunar. Líffærafræðilegur 

kynjamunur í heilanum eykur skilning á eðli kynjamunar í hegðun og taugasálfræði-

legum röskunum, sem mun vonandi nýtast við þróun á sérhæfðum meðferðum og fyrir-

byggjandi stefnumörkun (Bao og  Swaab, 2011).  

Louise K. Newman (2002) segir skilning á menningarlegu samhengi mikilvægt 

við vísindalegt mat á dæmigerðum kynþroska og að það vanti í núgildandi módel sem 

notast er við um kyn og kynferði. Í grein sinni kannaði hún hvernig aðrar þjóðir en 

vestrænar gætu aukið skilning á kynja- og kynferðiskerfum (sex-gender systems) og 

hvernig hægt væri að álykta út frá því yfir á aðrar þjóðir. Hún segir kynáttunarvanda 

vera samspil menningar og náttúru, og með því að rannsaka íbúa ólíkra menningarheima 

fáist nokkur innsýn í flókna samsetningu kyns og raskanir því tengdu og er hvatning 

fyrir læknavísindin að íhuga eigin  menningarafstöðu og fyrirmyndir (L. K. Newman, 

2002). 

Í 10. útgáfu ICD stuðulsins, eða ICD-10, er liður F64 sem nær yfir kynáttunar-

vanda (gender identity disorders (GID)) og undir honum teljast meðal annars kynskipti-

hneigð (transsexualism) sem er skýrð sem löngun einstaklings til að lifa og vera sam-

þykktur sem gagnstæða kynið, með tilheyrandi vanlíðan og löngun til að breyta því með 

hormónameðferð eða skurðaðgerð í samræmi við ákjósanlegt kyn. Flokkurinn kynátt-

unarvandi í barnæsku (GID of childhood) er einnig undir liði F64, en hann er skýrður 

sem röskun (disorder) sem kemur oftast í ljós snemma í barnæsku sem lýsir sér með 

þrálátri og ákafri vanlíðan með eigið kyn, ásamt löngun að tilheyra gagnstæða kyninu. 

Sífellt vafstur með fatnað og athafnir gagnstæða kynsins og afneitun á eigin kyni er 

einkennandi. Skilyrði fyrir greiningu er víðtæk truflun á eðlilegri kynvitun (gender 

identity); einungis strákastelpuhegðun hjá stúlkum og stelpuleg hegðun hjá drengjum er 

ekki nægjanleg. Kynáttunarvandi í einstaklingum sem náð hafa eða eru að nálgast 

kynþroska eru ekki flokkuð hér, en aftur á móti eru tveir aðrir flokkar: fyrir annars konar 

kynáttunarvanda og ótilgreindan kynáttunarvanda (World Health Organization, 2010).  

Nokkrar deilur hafa einnig verið um ágæti DSM mælikvarðans til greiningar á 

kynáttunarvanda og þá helst vegna skorts á aðgreiningu milli þess að vera óviss um 

eigin kynferðisvitund og kynskiptihneigðar (transsexualism). Þeirri spurningu hefur 

jafnvel verið varpað fram hvort þeir sem eru millikyns (intersex) með kynáttunarvanda 

ættu að vera greindir eftir sama mælikvarða og aðrir (Cohen-Kettenis og  Pfafflin, 2010; 
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Meyerbahlburg, 1994; Zucker, 2010). Greiningarform á börnum með kynáttunarvanda 

hefur verið gagnrýnt og því haldið fram að geðlæknisfræðin sjúkdómsvæði alla þá sem 

ekki falla undir hin hefðbundnu norm. Börn sem skynji þau kynjahlutverk sem eru 

fyrirskipuð af samfélaginu sem óviðeigandi en upplifi ekki bein óþægindi af líffræðilegu 

kyni sínu ættu ekki að vera skilgreind með kynáttunarvanda (Bartlett, Vasey og 

Bukowski, 2000). Einnig er mikilvægt að vinna með þeim börnum sem réttilega teljast 

transsexual, en algengt er að þau upplifi óvissu og einangrist í leit sinni að skilningi á 

hver þau í raun eru. Sjálfsvitund þeirra er sjúkdómsvædd þrátt fyrir að sú innri barátta 

sem þau heyja er oft orsökuð af umhverfinu, en foreldrar og aðstandendur eiga oft erfitt 

með að skilja og sætta sig við barn sem transsexual (Loue, 2005). 

 

4.1.1 Sjálfskvenmæti 

Orðið sjálfskvenmæti (autogynephilia) er upphaflega komið frá Grikkjum og merkir að 

elska sjálfan sig í líki konu. Árið 1990 tók Ray Blanchard (2005) upp orðasambandið 

um hneigð karla að örvast kynferðislega við tilhugsun eða ímyndun um sjálfa sig sem 

konu. Tildrög að upptöku orðsins voru að Blanchard fannst þörf á nánari rannsóknum á 

kynáttunarvanda (gender identity disorder) og að flokkun meðal líffræðilegra karla væri 

ruglingsleg. Að hans mati var spurningin ekki hvort það væru fleiri en ein tegund kyn-

skiptihneigðar (transsexualism) heldur hversu margar fleiri, og hvernig best væri að 

flokka þær. Niðurstöður nokkurra rannsókna hans gáfu til kynna að gagnkynhneigðir, 

kynlausir og tvíkynhneigðir karlar væru líkari hver öðrum, sem og klæðskiptingum, 

frekar en nokkurn tíma samkynhneigðum körlum. Það sem komst nær skilgreiningu 

fyrirbærisins en hinu þekkta hugtaki klæðskiptihneigð (transvestism) taldi Blanchard 

vera hugtak Kurt Freund kynferðisvíxlunar blæti (cross-gender fetishism). Það þótti þó 

ekki nægilega lýsandi þar sem blæti væri gefið í skyn. Því sá Blanchard fram á að þurfa 

að koma fram með nýtt hugtak og undir áhrifum frá Freund kom hann með hugtakið 

sjálfskvenmæti. Hann notaði hugtakið kvensækni (gynephilia) frekar en gagnkynhneigð 

(heterosexuality) þar sem það vísar til fullorðinna kvenna (Blanchard, 2005). Einnig 

fannst Blanchard mikilvægt að greina betur í sundur þá sem fá ánægju af sjálfsfróun í 

kvenmannsfötum og þeim sem ganga svo langt að breyta kynfærum sínum í kvensköp 

með skurðaðgerð, þar sem mikill munur er á kenndum þar að baki (Blanchard, 1989). 
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Hugtakið kynferðisami (gender dysphoria) vísar til óánægju einstaklings með 

eigið líffræðilegt kyn, löngunar hans til að lifa í líkama gagnstæða kynsins og vera 

álitinn af því kyni af öðrum meðlimum samfélagsins. Hægt er að skilgreina 

kynskiptihneigð (transsexualism) sem öfgakenndan kynferðisama sem hefur haldist 

stöðugt í ákveðinn tíma (2 ár samkvæmt bandaríska stuðlinum DSM) (Blanchard, 

1989). Í rannsókn sem Blanchard gerði 1993 til að kanna samband kynferðisama og 

sjálfskvenmætis fékk hann 238 karla til að svara spurningum um hvað æsti þá mest 

kynferðislega: myndir af þeim sjálfum sem nakin kona, kona í nærfötum eða fullklædd 

kona. Karlarnir voru síðan flokkaðir eftir svörum. Allir áttu það sameiginlegt að eiga 

sögu um kynferðisama eða klæðskiptihneigð og enginn þeirra skilgreindi sig sem sam-

kynhneigðan. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir karlar sem æstust mest yfir 

þeirri ímynd að vera nakin kona þjáðust af meiri kynferðisama – meira sæknir í kven-

kyns líffærafræði – en þeir sem voru sjálfskvenmætir, sem æstust helst af tilhugsun um 

sjálfa sig sem hálf- eða fullklæddar konur. Blanchard dró þá ályktun af niðurstöðunum 

að löngun karla með sjálfskvenmæti til líkamlegs samneytis við eigin kvenkyns sjálfs-

mynd jafngilti löngun gagnkynhneigðs karls til hjúskaparsambands við kvenkyns félaga 

(Blanchard, 1993).  

 

5 Mannréttindi 

Víða í heiminum er kynferðislegt samband milli aðila af sama kyni talinn glæpur og 

víða eru viðurlögin fangavist eða dauðadómur. Árið 2010 gaf Evrópusambandið (EU) út 

leiðarvísi fyrir starfsfólk innan stjórnkerfisins til að efla og vernda mannréttindi sam-

kynhneigðra, tvíkynhneigðra og transfólks (ILGA Europe, 2010). Kynhneigð er álitin 

fjórða algengasta ástæða fordóma innan EU og í alþjóðlegri könnun sem var fram-

kvæmd af sambandinu árið 2009 kom í ljós að rétt tæplega helmingur íbúa innan þess 

töldu fordóma algenga hjá sinni þjóð. Mestir mældust fordómar gagnvart kynhneigð í 

Miðjarðarhafslöndunum og voru efstu löndin Kýpur (66%), Grikkland (64%), Ítalía og 

Frakkland (61%) en minnstir mældust þeir í Búlgaríu og Tékkóslóvakíu (22%), 

Slóvakíu (27%) og Eistlandi (28%). (European Commission, 2009). Þess má geta að 

Ísland var ekki með í könnuninni. 
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5.1 Lagaleg réttindi  

Í aprílbyrjun þessa árs, 2012, lagði Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra, fram 

frumvarp á Alþingi til laga um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda (gender 

identity disorder). Markmið laganna er að tryggja þeim jafna lagalega stöðu á við aðra í 

samræmi við mannréttindi og mannhelgi með nauðsynlegum úrbótum á löggjöf. 

Ákveðið var að leggja til ný heildarlög í stað þess að gera breytingar á þeim sem fyrir 

voru þar sem það var talið skýrara út frá lagatæknilegu sjónarmiði, og þannig væri lögð 

áhersla á að ekki væri dregin dul á stöðu einstaklinga með kynáttunarvanda. Lögð er 

áhersla á ferli er varðar heilbrigðisþjónustu með því að gera ráð fyrir að einstaklingar 

leiti fyrst til teymis Landspítala um kynáttunarvanda sem hefur umsjón með greiningu 

og viðurkenndri meðferð. Hlutverk teymisins er að staðfesta að viðkomandi tilheyri 

gagnstæðu kyni og hvort hann teljist hæfur til kynleiðréttandi aðgerðar. Eftir slíka 

staðfestingu njóti hann réttinda að lögum sem skráð kyn ber með sér, svo sem skráningu 

kynleiðréttingar og nafnbreytingar í þjóðskrá. Einnig er mælt fyrir um óbreytta réttar-

stöðu barns gagnvart foreldri sem fengið hefur staðfestingu á leiðréttingu kyns og fjallað 

er um hvernig bregðast skuli við þegar einstaklingur vill hverfa aftur til fyrra kyns 

(Þingskjal 1174, 2011-2012).  

Löggjöf á hinum Norðurlöndunum er misjöfn. Til dæmis er engin löggjöf í Noregi 

um einstaklinga með kynáttunarvanda, en hægt er að sækja læknismeðferð á ríkissjúkra-

húsinu í Osló. Hægt er að sækja um kennitölubreytingu eftir aðgerð, konur (kvk-kk) 

þegar eggjastokkar hafa verið fjarlægðir og karlar (kk-kvk) þegar aðgerð á leggöngum 

er lokið. Ekki er nauðsynlegt að vera í meðferð vegna kynáttunarvanda til að geta skipt 

um nafn. Í Svíþjóð voru tekin upp lög um ákvörðun viss kyns í vissum tilvikum árið 

1972, en var síðast breytt 2009. Til að fá staðfestingu á að tilheyra hinu kyninu þarf 

umsækjandi að vera orðinn 18 ára, vera ógiftur sænskur ríkisborgari og hafa gengist undir 

ófrjósemisaðgerð eða vera af öðrum ástæðum ófrjór. Einnig er að finna ákvæði um 

kynákvörðun ungbarna. Hægt er að sækja um sérmerkingu í þjóðskrá til að halda 

nafnabreytingarsögu leyndri. Í dönsku heilbrigðislögunum frá 2010 segir að einstaklingur 

geti fengið leyfi fyrir vönun með tilliti til kynleiðréttingar ef sálrænar þjáningar eða 

félagsleg niðurlæging séu fylgjandi kynhvöt viðkomandi. Í lögunum segir einnig að ósk 

umsækjanda um leiðréttingu sé varanleg og vönun ekki nægjanlegur grundvöllur fyrir 

viðurkenningu. Eftir aðgerð sér viðkomandi stofnun um að kennitala einstaklings sé 



29 

leiðrétt og í framhaldi getur hann sótt um nafnbreytingu. Í Danmörku var heimiluð sérstök 

merking í vegabréf árið 2010 þannig að einstaklingur sem ekki hefur gengið í gegnum 

kynleiðréttingu en er metinn sem transsexual fengið kyn sitt merkt með x-i í vegabréfi. 

Einnig geta einstaklingar með kynáttunarvanda fengið sérstaka undanþágu frá banni 

laganna um að fornöfn og eftirnöfn séu í andstöðu við kyn viðkomandi. Í Finnlandi gilda 

lög frá árinu 2002 um staðfestingu kyns einstaklinga sem eru transsexual. Þar geta 

einstaklingar fengið staðfestingu á að tilheyra öðru kyni en því sem er skráð í þjóðskrá 

með fram framvísun læknisvottorðs með staðfestingu um ófrjósemi, viðkomandi þarf að 

vera lögráða, ógiftur og ekki í staðfestri samvist (þó með undanþágu ef maki viðkomandi 

samþykkir), og krafa er um finnskan ríkisborgararétt (Þingskjal 1174, 2011-2012).  

Borgaralegu réttindalögin (Civil Rights Act) í Bandaríkjunum frá árinu 1964 

kveða ekki á um réttindi einstaklinga gegn mismunun vegna kynhneigðar, transgender 

eða klæðskiptihneigðar. Þrátt fyrir það eru sífellt fleiri fylki, borgir og sýslur að taka 

upp lög sem sérstaklega eru miðuð að mismunun gegn transfólki. Einnig hafa nokkrir 

alríkisdómstólar túlkað vítt grein innan réttindalaganna sem bannar kynjamismunun, á 

þann veg að telja transfólk fórnarlömb á grundvelli kynjabundinnar staðalímyndar. 

Mannauðsstjórar fyrirtækja þurfa að vera á varðbergi gangvart atriðum sem geta komið 

upp hjá starfsmanni sem hefur undirgengist kynleiðréttingu. Meðal annars þurfa þeir að 

passa upp á snyrtiaðstöðu vinnustaðarins, reglur um klæðaburð, breytingar á auðkennum 

og skjölum, og sjúkratryggingar. Að auki þurfa stjórnendur að taka tillit til þess að hags-

muna allra aðila sé gætt (Trotter, 2012).  

 

5.1.1 Stefnumarkandi dómsmál  

Goodwin, sem er fædd árið 1937, var greind transsexual á miðjum sjöunda áratugnum 

og hóf meðferð í átt að kynleiðréttingu í ársbyrjun 1985. Frá árinu 1986 lifði hún sem 

kona og fór í kynleiðréttandi aðgerð árið 1990. Hinn 11. júlí 2002 féll dómur í máli 

hennar fyrir evrópska mannréttindadómstólnum gegn Stóra Bretlandi og Norður Írlandi 

(Application no. 28957/95, 2002). Ástæða málsóknar Goodwin var margskonar skaði, 

fjárhagslegur og andlegur, sökum þess að fá ekki breytt kyni sínu löglega úr karli í 

konu. Af þeim sökum upplifði hún að sögn kynferðislegt áreiti af hálfu vinnufélaga, en 

gat ekki farið með málið fyrir dóm því lögum samkvæmt var hún karlmaður. Eftir að 
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hafa hafið störf á nýjum vinnustað sagðist Goodwin hafa upplifað einelti eftir að 

vinnuveitandi hennar rakti feril hennar og komst þannig að því að hún væri samkvæmt 

lögum skilgreind sem karl. Þegar hún síðan ætlaði að hætta störfum og fá greidd 

eftirlaun samkvæmt breskum lögum var henni tjáð að eftirlaunaaldur karla væri fimm 

árum seinna en hjá konum og að hún væri lögum samkvæmt karl. Hún þurfti einnig 

margoft að taka ákvörðun um hvort hún kysi að uppljóstra um eiginlegt kyn sitt og njóta 

þannig ákveðinna forréttinda eða halda áfram leyndu líffræðilegu kyni sínu. Þannig 

sagðist hún til að mynda ekki hafa notfært sér lánaréttindi, og greitt hærri bifreiðatrygg-

ingar en skyldi.  

Í kafla dómsins um viðeigandi lög og fordæmi kemur meðal annars fram að ensk 

lög kveða á um rétt fólks til að taka sér hvaða nafn sem það kýs, hvort sem er for- eða 

eftirnafn, og má nota það í öll almenn skilríki. Þar segir einnig að lögin skilgreini 

hjónaband sem sjálfviljugt samband milli karls og konu, og að kyn ákvarðist af 

athugunum á litningum, kynkirtlum og kynfærum. Hjónaband þar sem aðilar eru ekki 

annars vegar karl og hins vegar kona séu ógild. Í fæðingarvottorð ber lögum samkvæmt 

að skrá kyn einstaklings við fæðingu og ekki er hægt að breyta því nema kyn barns hafi í 

upphafi verið ranglega skráð. Vottorðið er skjal sem gefi upp sögulegar staðreyndir en 

ekki núverandi deili á einstaklingum.  

Helstu niðurstöður dómsins voru eftirfarandi: varðandi virðingu fyrir einka- og 

fjölskyldulífi fannst dómnum stangast á í lögum að leyfa kynleiðréttandi aðgerð en 

heimila ekki lagalega breytingu til fulls yfir í valið kyn. Þetta ósamræmi milli laga og 

félagslegs veruleika setji transsexual einstaklinginn í afkáralega stöðu sem geti orsakað 

vanmáttartilfinningu, auðmýkingu og kvíða. Goodwin var því dæmt í vil í þessum lið. 

Sá hluti dómsins er varðaði réttinn til að giftast og stofna fjölskyldu féll einnig Goodwin 

í vil, en dómstóllinn taldi úrelda hefð að miða eingöngu við líffræðilegt kyn við 

fæðingu, og að það ætti ekki að ráða úrslitum um heimild til hjónabands. Varðandi 

ákærulið um læknisaðstoð taldi dómsstóllinn ákærða ekki brotlegan né heldur í þeim lið 

er varðaði bann við mismunun (Application no. 28957/95, 2002; Netherlands Institute 

of Human Rights, e.d.). 

Dómurinn skapaði fordæmi í málum transgender fólks og í framhaldi hans, í apríl 

2005, gaf breska þingið út kynferðis viðurkenningu (gender recognition) sem gerir 

transfólki kleift að breyta lögmætu kyni sínu (Legislation.gov.uk, 2004). Hinn 9. júlí 
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sama ár var úrskurðað í svipuðu máli ákæranda í óhag, en þar sem dómur 

Mannréttindadómstóls féll ekki fyrr en tveimur dögum síðar hafði fordæmi ekki skapast. 

Lydia Foy, sem hafði leiðrétt kyn sitt með aðgerð árið 1992 og lifað sem kona síðan, 

stefndi írska ríkinu fyrir að neita henni um leiðréttingu á kyni í fæðingarvottorði 

(Application no. 1997 No. 131 JR, 2002; Nolan, 2010). Í nóvember 2005 áfrýjaði Foy 

dómnum til hæstaréttar, en áður en málið fór fyrir rétt voru samþykkt lög á vegum 

Mannréttindasáttmála Evrópu (Irish Statute Book, 2003) þar sem evrópski sáttmálinn 

var settur í írsk lög. Dómur féll aftur þó Foy aftur í óhag í október 2007, þar sem yfirlýs-

ingar um ósamhæfni laga duga ekki til að breyta þeim, heldur skapa eingöngu þrýsting á 

stjórnvöld til breytinga (Application no. 2006 33 SP, 2007; FLAC, 2010). 

 

5.2 Fordómar  og stimplun  

Ákveðnar væntingar eru um hvaða félagslegu einkenni einstaklingur á að hafa (virtual 

social identity) eða hvernig þau eru í raun (actual social identity). Ef munur er á milli 

þessara einkenna telst einstaklingur útskúfaður (stigmatized). Stimplun (stigma) leggur 

áherslu á leikrænu samskiptin milli hinna útskúfuðu og hinna venjulegu (Ritzer, 2008). 

Að baki hatursglæp liggja fordómar og fjandskapur þess sem hann fremur í garð 

skynjaðs einkennis þess einstaklings sem fyrir glæpnum verður. Samkvæmt lagasetn-

ingu eru hatursglæpir bannaðir í sumum Evrópusambands löndum (EU) og margir hópar 

hafa barist í áraraðir til að vekja athygli á vandamálinu og gera tilheyrandi ráðstafanir 

gegn því. Hatursglæpir eru einnig mannréttindamál því þeir hafa áhrif á rétt þolenda til 

frelsis, öryggis og að vera lausir við ofbeldi. Vaxandi merki eru um að einstaklingar 

innan einstakra minnihlutahópa séu í meiri hættu en aðrir, sér í lagi transfólk, en þó er 

hörgull á sönnunum fyrir því (L. Turner, Whittle og Combs, 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að konum sem farnast vel í karllægum störfum er 

gjarnan refsað fyrir velgengni þeirra með neikvæðu viðmóti samstarfsfólks. Heilman og 

Wallen (2010) gerðu rannsókn á körlum í kvenlægum störfum til að sýna fram á að 

refsing viðgengst einnig meðal karla. Niðurstöðurnar voru þær að körlum er einnig refsað 

fyrir brot á kynjanormi, en á annan hátt en konum. Þeir karlar sem unnu kvenlæg störf á 

farsælan hátt þóttu iðulega duglausir og ekki verðskulda sömu virðingu og konur sem 

unnu sambærileg störf eða menn í karllægari störfum. Án tillits til skapgerðar voru bæði 
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karlar og konur sem farnaðist vel í starfi utan rétts kynhlutverks álitin óæskileg sem 

yfirmenn (Heilman og  Wallen, 2010). Kynjanormin virðast því vera í föstum skorðum og 

erfitt að beygja þau eða brjóta.  

Anna A. Lawrence (2010) greindi gögn úr 22 rannsóknum frá 16 löndum til að 

skoða tíðni karla sem ekki voru samkynhneigðir og létu breyta sér í konu (kk-kvk) á 

móti samkynhneigðum körlum sem fóru í kynleiðréttandi aðgerð. Lawrence vildi kanna 

hvort tíðni ósamkynhneigðra kk-kvk væri hærri í  löndum sem aðhylltust einstaklings-

hyggju en þeim sem hefðu sameiningarstefnu að sjónarmiði. Til að meta hvorri 

stefnunni löndin tilheyrðu notaði Lawrence vísi Hofstede, Individualism Index (IDV), 

sem er byggður á niðurstöðum mælinga í 72 löndum. Þau lönd sem mældust hæst á 

einstaklingshyggjuskalanum voru Bandaríkin, Ástralía, Bretland og Kanada. Þau lönd 

sem mældust lægst (með mikla sameiningarstefnu) voru í Suður Ameríku og Asíu. 

Tilgáta Lawrence stóðst, þar sem rannsóknin sýndi að tíðni ósamkynhneigðra kk-kvk 

transsexual einstaklinga væri hlutfallslega hærri en tíðni samkynhneigðra kk-kvk meðal 

landa með mikla einstaklingshyggju (Lawrence, 2010). 

Transfælni (transphobia) er notað um þá sem finna til andúðar í garð einstaklinga 

sem uppfylla ekki væntingar samfélagsins um kynferði og snýst ekki eingöngu um óbeit 

og óraunhæfa hræðslu við transfólk, heldur einnig klæðskiptinga, kvenlega karla og 

karlmannlegar konur. Megináherslan er því á kynhlutverk og kynferðisvitund fremur en 

kynhneigð (Nagoshi o.fl., 2008). Ein af þekktari sögum transeinstaklings er saga 

Brandon Teena, en hann var í raun líffræðileg kona (skírð Teena Brandon) sem klæddi 

sig og hagaði sér sem karl. Brandon mikla athygli kvenna og átti í sambandi við 

nokkrar. Þegar upp komst um rétt kyn Brandon/Teena greip íbúa mikið æði sem endaði 

með því að tveir karlar nauðguðu Brandon og myrtu. Málið fékk mikla umfjöllun og 

voru meðal annars skrifaðar greinar og bók, framleidd heimildamynd og leikin mynd 

um sögu Brandon (Sloop, 2000).  

Þegar gögn um ofbeldi gagnvart transfólki í Bandaríkjunum voru skoðuð kom í 

ljós að transfólk upplifir gjarnan andlegt og kynferðislegt ofbeldi af hálfu ókunnugra 

auk annars áreitis. Oftast eru þetta ekki einstök tilfelli heldur eiga sér stað allan 

lífsferilinn, oft daglega, og hefjast jafna á unga aldri. Transfólk er ekki eingöngu beitt 

ofbeldi af ókunnugum heldur iðulega af fólki sem það þekkir og á eigin heimilum 

(Stotzer, 2009). Könnun sem var framkvæmd í Montréal í Kanada staðfesti einnig 
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fordóma í garð transfólks og gagnvart kynjamismun. Niðurstöðurnar komu 

rannsakendum á óvart þar sem þátttakendur voru vel menntaðir heimsborgarar, búsettir í 

borg sem er þekkt fyrir frjálslynd viðhorf gagnvart kynferði og kynferðismálum. Því 

benda rannsakendur á mikilvægi þess að kanna ástæður þess að fólk hefur neikvæða 

afstöðu til fólks sem sker sig úr hvað kynferði varðar (Hill og  Willoughby, 2005). Í 

rannsókn sem mældi hatursglæpi tengda transfælni innan Evrópusambandsins kom fram 

að transfólk væri þrisvar sinnum líklegra til að upplifa tilfelli eða glæpi tengdum hatri 

en samkynhneigt fólk. Þegar fjöldi fórnarlamba morða á einu ári var mældur kom í ljós 

að í hverjum mánuði væru um 2 dauðsföll á transfólki (L. Turner o.fl., 2009).  

Langtímarannsókn sem var framkvæmd nýlega í Svíþjóð (Dhejne o.fl., 2011) 

kannaði dánartíðni, geðheilsu, slysa- og glæpatíðni 324 einstaklinga sem gengist höfðu 

undir kynleiðréttandi aðgerð. Eftirtektarverðustu niðurstöðurnar voru há dánartíðni bæði 

hjá körlum (kk-kvk) og konum (kvk-kk) eftir aðgerð miðað við samanburðarhóp, en það 

stangast á við fyrri rannsóknir. Þar sem eftirfylgni rannsóknarinnar var 10 ár að 

meðaltali bendir það til þess að dánartíðni aukist 10 árum eða seinna eftir aðgerð. Tíðni 

í aukningu dauðsfalla af völdum hjarta- og æðasjúkdóma var veruleg, en þó ber að taka 

henni með fyrirvara þar sem tilfellin voru fá. Dánartíðni vegna sjálfsvíga var sláandi há 

meðal einstaklinga sem skipt höfðu um kyn, einnig eftir að stjórnað hafði verið fyrir 

geðsjúkdómum fyrir aðgerð. Í samræmi við það voru þeir einstaklingar í aukinni áhættu 

af sjálfsvígstilraunum. Fyrri rannsóknir benda til að transsexualism sé stór áhættuþáttur 

varðandi sjálfsvíg, einnig eftir kynleiðréttandi aðgerð, og styðja niðurstöður rannsóknar 

Dhejne o.fl. (2011) nauðsyn þess að halda áfram sálfræðilegri eftirfylgni hjá 

einstaklingum sem eru í áhættuhópi. Nýleg japönsk rannsókn sýndi háa tíðni 

sjálfsvígshugrenninga meðal fólks með kynáttunarvanda, en tíðni hjá kk-kvk var tæp 

75% og hjá kvk-kk rúm 70%. Einnig sýndi rannsóknin fram á að yngri hópur fólks með 

kynáttunarvanda gerði frekar tilraun til sjálfsvígs og að ástæður þess væri hugsanlega 

meiri viðkvæmni hjá yngra fólki gagnvart kynjabundnu áreiti (Terada o.fl., 2011).  
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5.3 Viðhorf til kynferðis 

Æ oftar sjást í fjölmiðlum umfjallanir um börn, allt niður í leikskólaaldur, sem upplifa 

sig í röngum líkama (B. Goldberg og  Adriano, 2007; Innes, 2012; Rosin, 2008). Mætti 

velta vöngum yfir ástæðu þess, hvort samfélagið sé orðið svo umburðarlynt gagnvart 

slíkum umræðum eða hvort mörk milli karlkyns og kvenkyns séu orðin óljósari en áður.  

Umræður um kynferði hafa þó ekki alltaf verið svo opinskáar, því árið 1950 og 

þar í kring var mönnum synjað um vinnu í Bandaríkjunum og þeir fangelsaðir fyrir 

„glæpsamlega“ hegðun ef þeir voru samkynhneigðir. Á eftirstríðsárum seinni 

heimsstyrjaldar greip um sig múgæsingur andkommúnisma. Árið 1950 hélt öldunga-

deild Bandaríkjanna réttarhöld yfir samkynhneigðum „og öðrum kynferðislegum öfug-

uggum“ starfandi hjá stjórnvöldum, sem varð til þess að þúsundir samkynhneigðs starfs-

fólks hjá opinberum stofnunum var rekið burt og var lögreglueftirlit hert til muna á 

samkynhneigðum samfélögum allt fram á sjöunda áratuginn. Viðurlög við samkyn-

hneigð voru oft veruleg og skömmin slík að starfsframi og framtíðar atvinnumöguleikar 

voru jafnvel fyrir bí. Því var það oft raunin að samkynhneigðir léku hlutverk gagnkyn-

hneigðra til að forðast fordæmingu (Diamond, 2004; Loftin, 2007).  

Freud aðgreindi í verkum sínum hið líffærafræðilega kyn frá því lífeðlisfræðilega, 

en í dag er hugtakið kynferði (gender) notað. Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar 

fengu orðin kyn (sex) og kynferði nýjar áherslur, sennilega vegna aukinnar vakningar á 

samkynhneigð, transsexual og intersexual einstaklingum. Læknar og kennismiðir juku 

einnig notkun hugtakanna til að skoða muninn á körlum og konum ekki síður en það 

sem er líkt með þeim. Kenningum var varpað fram um að samband móður við ungbarn 

hefði áhrif á kynferði, því þótt kyn væri meðfætt væri kynferði lært með hegðun og 

innrætingu. Til að hrekja þær kenningar voru gerðar tilraunir á dýrum til að sýna fram á 

áhrif erfðafræði og innkirtla og að þannig væri hægt að kalla fram dæmigerða kvenkyns 

æxlunarhegðun hjá karldýrum og karllega hegðun hjá kvendýrum. Deilur héldu áfram 

meðal geðlækna, líffræðinga og annarra fræðimanna um þau öfl sem væru viðriðin 

þróun á kynferði og hvernig þessi öfl væru undir áhrifum frá umhverfinu. Á móti virtist 

læknastéttin sameinast um þá hugmynd að frábrugðin kynhegðun væri afurð félagslegra 

og umhverfislegra afla. Flestir læknar trúðu því að samkynhneigð, klæðskipti og 

transsexual athafnir væru afbrigðileg (deviant) og að hægt væri að „aflæra“ og losna við 

alla þá misskynjun og neikvæðu reynslu sem olli hegðuninni með fælnimeðferð sem gat 
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verið vönun eða raflost. Millikyn (intersexuality) var ekki séð sem andfélagslegt en þó 

eitthvað viðbjóðslegt sem þyrfti að fela eða dulbúa, oft með íhlutun skurðaðgerða, og 

var millikynsástand gjarnan álitið læknisfræðileg skekkja.  

Mikið breyttist til batnaðar á tímabilinu 1970-1990, en á áttunda áratugnum 

fjarlægði American Psychiatric Association samkynhneigð af lista yfir raskanir og 

American Association of Behavioral Therapy dró í efa siðfræðina að baki því að reyna 

að breyta kynhneigð karla eða kvenna. Samkynhneigð var æ sjaldnar álitin 

læknisfræðilegur sjúkdómur heldur frekar tilbrigði við áttun. Árið 1977 voru fyrstu 

samtök fyrir fólk með kynferðisama (gender dysphoria) stofnuð, Harry Benjamin Inter-

national Gender Dysphoria Association, og snérist starfsemi þeirra um að aðstoða 

einstaklinga sem höfðu verið greindir transsexual. Á áttunda áratugnum var nýtt hugtak 

– transgender – sífellt meira notað, og átti að lýsa körlum sem vildu lifa sem konur. 

Hugtakið náði ekki yfir transsexual fólk því það vildi ekki eingöngu breyta hegðun sinni 

heldur einnig kyni. Meðal helstu framfara þessa tímabils var stofnun ýmiskonar 

stuðningshópa fyrir fólk með kynferðislegt eða millikyns ástand, og voru þeir flestir 

stofnaðir af foreldrum sem þörfnuðust upplýsinga og aðstoðar og óskuðu eftir frekari 

rannsóknum og meðferðum fyrir börn sín.  

Nú á dögum er litið á fólk af millikyni öðrum augum en á þeim tímum sem konur 

með skegg og menn með brjóst voru atriði í sirkus. Með hjálp fjölmiðla, bóka og rita 

um málefnið hefur það komið betur fram í dagsljósið og gert einstaklingum af millikyni 

auðveldara að sækja sér aðstoð til sérfræðinga, en talið er að um 1% mannkyns séu 

greindir millikyns. Það er því ekki lengur álitið sem röskun eða skekkja að vera 

millikyns heldur frekar tilbrigði lífsins (Diamond, 2004).  

 

6 Umræða 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er greining kynferðis og kynhegðunar í víðum skilningi. 

Skiptar skoðanir hafa verið í gegnum tíðina um hvort kynferði sé meðfætt eða lært og 

hafa nýlegar rannsóknir sýnt fram á að líklega sé það meðfætt og að einhverju leyti 

hormónatengt (Berenbaum og  Beltz, 2011), en ekki eru til margar rannsóknir á sviði 

líffræðilegra tengsla transgender hegðunar. Lengi hefur verið leitað að erfðafræðilegum 

ástæðum fyrir samkynhneigð, en með litlum árangri og svipað er uppi á teningnum 
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varðandi transgender (Diamond, 2004). Ekki er langt síðan samkynhneigð var tekin úr 

greiningarhandbókum geðheilbrigðisfræða sem röskun, en í dag er transgender og 

kynáttunarvandi kominn í staðinn (Wilson o.fl., 2002; World Health Organization, 

2010). Það verður áhugavert að sjá hvort það muni taka jafn langan tíma að viðurkenna 

transfólk sem eðlilegan hluta af samfélaginu eins og samkynhneigð. 

Fólk sem á erfitt með að sætta sig við eigið kyn kallast transfólk (transgender) og 

undir það falla klæðskiptingar, fólk með kynskiptihneigð (transsexual) og aðrir 

kynferðisfrábrugðnir (gender variant) einstaklingar. Sá aragrúi hugtaka sem til eru og 

tengjast kynhegðun og kynferði er áhugaverður. Ætla má að það stafi af því að 

fræðasviðið er ennþá tiltölulega ungt og ómótað og einnig er fræðileg og almenn 

umræða skammt á veg komin. Íslenskt transfólk (Anna Kristjánsdóttir munnleg heimild, 

11. apríl 2012) gerir ágreining um þau hugtök sem notuð hafa verið á íslensku og 

transfólk er oft ekki sátt við þau. Það væri framfaraskref ef samtök transfólks á Íslandi 

myndu gefa út staðlaðar þýðingar á hugtökum sem tengjast transgender, 

kynáttunarvanda, kynskiptihneigð og þeim fjölda orða sem nefnd hafa verið að framan-

verðu. Þannig væri hægt að koma reglu á hvaða orð eru notuð í samfélaginu og á opin-

berum vettvangi og um leið yrði transfólk aðili að umræðunni, en ekki einungis viðfang 

fræðinga, sem oft hafa annarra hagsmuna að gæta. Í þessu samhengi má t.a.m. nefna 

orðræðu og hugtakanotkun sem festst hefur í sessi varðandi samkynhneigð. Nú er ekki 

lengur til siðs að tala um kynvillinga eða lessur heldur hafa samkynhneigðir sjálfir og 

samtök þeim tengd komið orðunum hommar og lesbíur á framfæri. Það er mikilvægt og 

sjálfsagt að transfólk fái einhverju um það ráðið hvernig orðræða og skilgreiningar um 

það sjálft verður til. 

Ætla má að kynferðisvitund tengist sjálfinu á einhvern hátt. Samkvæmt kenningu 

Mead (Turner o.fl., 2007) um félagslegt eðli sjálfsins er sjálfið ekki til staðar við 

fæðingu, heldur þróast með félagslegri reynslu og virkni. Hann sagði hegðun vera lærða 

í gegnum samskipti við aðra og að einstaklingar upplifi sjálfið ekki með beinum hætti, 

heldur aðeins með túlkun á hegðun annarra. Félagslega sjálfið áleit hann koma út frá því 

ferli þar sem einstaklingar lesa í tjáningu annarra. Það má leggja kenningu Mead að 

jöfnu við kenningu Money (1975) um kynferðisvitund, en hann sagði að hægt væri að 

móta kynferðisvitund fyrir ákveðinn aldur og því væri hún ekki meðfædd. Money sagði 

að fljótlega eftir fæðingu mótaðist hugræn uppbygging í heilanum sem byggðist á 
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eftirtekt, þjálfun, lífsreglum og reynslu, en að útlínurnar kæmu þó alltaf frá nánustu 

fjölskyldu. Þessa uppbyggingu sagði hann gefa hugmynd um hvað það feli í sér að vera 

karlkyns eða kvenkyns, hvers ætti að vænta af sjálfum sé og hvernig ætti að lynda við 

einstaklinga af eigin kyni og því gagnstæða. Ekki væri hægt að aðgreina kynferðisvit-

und í karlkyn eða kvenkyn án félagslegrar hvatningar.  

Þó femínismi snúist nær eingöngu um muninn á körlum og konum má yfirfæra 

hann á þá sem eru kynfrábrugðnir á einhvern hátt. Femínistar skilgreina konur sem 

minnihlutahóp, og án vafa eru þeir sem skera sig á einhvern hátt úr varðandi kynferði 

eða kynferðishegðun í minnihluta. Frjálslyndur femínismi (Ritzer, 2008) fer aðeins inn á 

réttindi samkynhneigðra, en fullkomin kynjatilhögun samkvæmt honum er sú að hver 

einstaklingur geti hagað sér sem frjáls og ábyrgður siðgæðisaðili, hver svo sem kyn-

hneigð hans er. Hverjum og einum ætti að vera frjálst að velja þann lífsstíl sem best 

hentaði og aðrir samfélagsþegnar ættu að virða og samþykkja það val. Hinsegin kenning 

(Ritzer, 2008) leggur áherslu á að sjálfsvitund sé ekki föst og stöðug né ákvarði hver við 

erum. Ómögulegt sé að skoða fólk í heild eingöngu út frá einum eiginleika þar sem ótal 

margir eiginleikar einkenni fólk og hver einstaklingur geti tilheyrt fleiri en einum minni-

hlutahóp. Transfólk er gott dæmi um einstaklinga í mörgum minnihlutahópum, og tví-

kynja fólk gæti átt í erfiðleikum með að staðsetja sig í ákveðinn hóp innan samfélagsins. 

Transgender kenning (Whittle, 2006) er nýleg nálgun og, eins og nafnið gefur til kynna, 

fjallar um réttindi og málstað transfólks. 

Víða eru enn miklir fordómar gagnvart kynhneigð. Í apríl á þessu ári lagði vel-

ferðarráðherra fram frumvarp á Alþingi  sem á að tryggja transfólki jafna lagalega stöðu 

á við aðra í samræmi við mannréttindi og mannhelgi. Á hinum Norðurlöndunum er 

löggjöf transfólks misjöfn. Til dæmis er hún engin í Noregi, í Svíþjóð takmörkuð, en 

dönsk lög kveða á um leyfi einstaklings til kynjaleiðréttingar. Í Finnlandi gilda lög frá 

árinu 2002 um staðfestingu kyns einstaklinga sem eru transsexual, en þar geta einstakl-

ingar fengið staðfestingu á að tilheyra öðru kyni en því sem er skráð í þjóðskrá (Þingskjal 

1174, 2011-2012). Hérlendis leita árlega 3-4 einstaklingar sem þjást af kynáttunarvanda 

eftir meðferð og hefur orðið fjölgun meðal fólks á aldrinum 16-24 ára (Óttar 

Guðmundsson, 2011). Opinberar tölur um fjölda transfólks sem hefur undirgengist 

kynleiðréttandi aðgerð og býr á Íslandi eru ekki aðgengilegar.  
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Mál transfólks hafa einnig komið til kasta evrópska mannréttindadómstólsins og 

hafa skilað ákveðnum réttarbótum (Application no. 28957/95, 2002). Rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á heilsu og líðan transfólks ber flestum saman um að tíðni sjálfsvíga og 

sjálfsvígstilrauna sé mun hærri  meðal transfólks en annarra minnihlutahópa, sem 

endurspeglar bága lagalega og þjóðfélagslega stöðu transfólks (Dhejne o.fl., 2011; 

Stotzer, 2009; L. Turner o.fl., 2009). Til eru dæmi þess að einstaklingar sem hafa látið 

leiðrétta kyn með skurðaðgerð hafi snúið aftur til fyrra kyns. Fróðlegt væri að kanna 

ástæður þess: voru væntingar ekki í samræmi við upplifun, þ.e. var viðkomandi að 

misskilja tilfinningar sínar í upphafi? Eða var hugsanlega litið á kynleiðréttingu sem lausn 

á vandamáli sem var annars eðlis? Sú lína sem skilur að þá tilfinningu að laðast að 

ákveðnu kyni og að upplifa sjálfan sig í líkama af röngu kyni er vandmeðfarin og áhuga-

verð til frekari rannsókna.  

Við vinnslu ritgerðarinnar var farið í gegnum fjölda rannsókna, fræðirita, frásagna 

frá fólki með kynáttunarvanda, kenningar og lýsingar á ferli sem transfólk fer í gegnum. 

Þrátt fyrir það er ekki hægt að útskýra nákvæmlega hvað það þýðir að vera transgender, 

með kynáttunarvanda eða á annan hátt fráviks kynhegðun. Þrátt fyrir allt efnið sem til er 

um málefnið er að öllum líkindum ekki hægt að skilja fyllilega forsendur eða líðan sem 

fylgir því að falla ekki í norm sem skilgreind eru af samfélaginu nema upplifa á eigin 

skinni.  

Það er því ljóst að tilbrigði við kynferði og kynhegðun er margskonar og að þeir 

sem á einhvern hátt skera sig úr þurfa oft og tíðum að líða fyrir það og upplifa í kjölfarið 

andlega vanlíðan. Þrátt fyrir gífurlega þróun og opnun á umræðum virðast enn vera for-

dómar í þjóðfélaginu sem minna um margt á fordóma í garð samkynhneigðra fyrir 

nokkrum áratugum. Barátta þeirra fyrir mannréttindum hefur haft ótrúleg áhrif, sem má 

sjá til dæmis af Gay Pride sem er í dag fjölskylduhátíð fyrir alla – hvort sem er sam-, 

tví-, eða gagnkynhneigða. Það er því óskandi að með áframhaldandi réttindabaráttu og 

sýnileika transfólks og annarra jaðarhópa aukist umburðarlyndi og fordómar minnki.  
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Hugtakaskýringar 

Frávik á kynþroska (variations of sex development): hugtak úr smiðju Milton Diamond 

sem felur í sér óleysanlega kynferðis- og kynferðisvitund og meðfædda skynjun á 

sjálfinu.  

Fölsk tvíkynjun (pseudohermaphroditism): ástand þegar kynkirtlar eru af einu kyni, en 

ein eða fleiri mótsögn eru í formfræðilegri mælikvörðun kyns. Einstaklingur er erfða-

fræðilega kona/karl og með kven-/karl-kynkirtla, en með veruleg kyneinkenni 

gagnstæða kynsins að auki. Til bæði karlkyns og kvenkyns fölsk tvíkynjun.  

Klæðskiptihneigð (transvestism): sú hneigð að klæðast eins og gagnstæða kynið.  

Kvensækni (gynephilia): hugtak notað til að aðgreina ást á fullorðnum einstaklingum 

frá barnagirnd.   

Kyn (sex): það sem ákvarðar manneskju sem karl eða konu út frá líffræðilegum 

eiginleikum og ræðst meðal annars af:  litningasamsetningu; kynkirtlum; innvortis 

kynfærum; ytri kynfærum; æxlunargetu; kynfrumum; og öðrum kynferðislegum 

einkennum.   

Kynferðisami (gender dysphoria): vísar til óánægju einstaklings með eigið líffræðilegt 

kyn, löngunar hans til að lifa í líkama gagnstæða kynsins og vera álitinn af því kyni af 

öðrum meðlimum samfélagsins    

Kynáttunarvandi (gender identity disorder): einstaklingur með þennan vanda upplifir 

oft mikil óþægindi varðandi líffræðilegt kyn og hagar sér oft og kemur fram í gervi hins 

kynsins. Stundum fylgir löngun til að breyta líkamanum í samræmi við líðan með 

kynleiðréttandi skurðaðgerð.  

Kynferði (gender): sú merking sem er lögð í karlmennsku eða kvenleika sem ákvarðast 

út frá sálfræðilegum, félagslegum og menningarlegum sjónarmiðum.  

Kyn/kynferðiskerfi (sex-gender systems): orðasamband úr hugtökunum kyn og kynferði 

til að skilgreina hlutverk og stöður sem stangast oft á við erfðarfæðileg sambönd.  

Kynferðisfrábrugðnir (gender variant): einstaklingar sem sýna kynjaeinkenni sem eru 

alla jafna ekki tengd líffræðilegu kyni þeirra.   

Kynhneigð (sexual orientation): gefur vísbendingu um til hvors kynsins einstaklingur 

hefur kynferðislegar langanir. Oftast er kynhneigð einstaklinga lýst sem gagn-, sam- eða 

tvíkynhneigð.    

Kynlaus (asexual): einstaklingur sem laðast ekki kynferðislega að neinu kyni.    

Kynskiptihneigð (transsexual): sjá „kynáttunarvandi“. 

Kynferðisvitund (gender identity): hvaða kyn einstaklingur sér sjálfan sig í.   
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Kynferðisvíxlun (cross-gender): að upplifa sig af gagnstæða kyninu.  

Kynferðisvíxlunarblæti (cross-gender fetishism): sjá „kynferðisvíxlun“. Blæti er komið 

af sögninni „að blóta“ og vísar til hlutar sem dýrkaður er eða tilbeðinn.   

Líkamarask (somatization disorder): var fyrrum nefnt hysteria, en í sjúkdómsgreininga-

safni geðlækna er nú notað heitið líkamarask. Kemur eingöngu fyrir hjá ungum konum 

og felst meðal annars í holdtekju eða líkömnun (somatization) persónulegra eða félags-

legra vandamála.  

Millikyn (intersexuality): erfðafræðilegt ósamkynja ástand sem veldur því að 

eggjastokka- og eistnavefir þroskast í sama einstaklingnum.   

Óljóst kyn (fuzzy gender): nálgun sem leyfir tilbrigði við kynferðisvitund fólk og 

kyntengda hegðun. 

Röskun á kynþroska (disorders of sex development): meðfætt ástand þar sem litninga-, 

kynkirtla- eða líffærafræðilegur þroski er afbrigðilegur. 

Sjálfskvenmæti (autogynephilia): merkir að elska sjálfan sig í líki konu.   

Sönn tvíkynjun (true hermaphroditism): sjá „millikyn“. 

Transfólk (transgender): fólk sem á erfitt með að sætta sig við eigið kyn kallast 

transfólk, en undir það hugtak falla bæði klæðskiptingar, fólk með kynskiptihneigð, sem 

og aðrir kynferðisfrábrugðnir einstaklingar.  

Transfælni (transphobia): notað um þá sem finna til andúðar í garð einstaklinga sem 

uppfylla ekki væntingar samfélagsins um kynferði og snýst um óbeit og óraunhæfa 

hræðslu við transfólk, klæðskiptinga, kvenlega karla og karlmannlegar konur.  

Tvíkynjungar (hermaphrodites): sjá „sönn tvíkynjun“ 

Tvíræð kynfæri (ambiguous genatalia): fæðingargalli þegar ytri kynfæri hafa ekki 

dæmigerð einkenni drengs eða stúlku. 
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