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Útdráttur 

Trans einstaklingar eru þjóðfélagshópur sem telja má til minnihlutahóps og líkt og 

aðrir minnihlutahópar verða þeir fyrir fordómum og jafnvel mismunun. Slíkt getur 

haft alvarlegar afleiðingar í för með sér eins og lágt sjálfsmat, félagslega einangrun, 

þunglyndi, kvíða og aukna hættu á sjálfsvígum. Ýmislegt bendir til þess að 

umburðarlyndi gagnvart trans einstaklingum hafi aukist á síðustu árum en hefur þó 

lítið verið rannsakað eða skrifað um stöðu og viðhorf til trans einstaklinga hér á 

landi. Víða um heim hafa viðhorf til trans einstaklinga verið rannsökuð en það 

vantaði rannsókn hérlendis á þessum málaflokki. Markmið þessarar rannsóknar var 

að kanna viðhorf háskólanema til trans einstaklinga. Þátttakendur voru nemendur í 

Háskólanum á Akureyri, 679 talsins og svöruðu þeir 26 atriða spurningalista. 

Niðurstöður leiddu í ljós að meirihluti háskólanema höfðu jákvæð viðhorf til trans 

einstaklinga og töldu þá eiga rétt á því gangast undir hormónameðferð og 

kynleiðréttingaraðgerð, hafa sömu réttindi og aðrir til að giftast, ættleiða barn og 

vinna með börnum. Flestir voru einnig jákvæðir gagnvart réttindum þeirra til að 

skipta um nafn og kennimark í þjóðskrá. Ekki voru þó margir tilbúnir að eiga trans 

einstakling fyrir maka, flestir gátu hugsað sér að eiga trans einstakling fyrir vin og 

enn fleiri gátu hugsað sér að vinna með einstaklingi sem væri trans. Búist var við því 

að karlar hefðu neikvæðari viðhorf til trans einstaklinga en konur og þeir sem telja 

trans vera af sálfræðilegum toga væru með neikvæðari viðhorf en þeir sem telja trans 

vera af líffræðilegum toga sem reyndist rétt. Ekki voru þó viðhorf verðandi 

heilbrigðisstarfsfólks og kennara jákvæðari samanborið við aðrar verðandi 

starfsstéttir eins og við var búist. 
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Abstract 

Transgender people are a minority group that meet prejudice and even discrimination 

in their everyday life. That can have serious consequences such as low self-esteem, 

social isolation, depression, anxiety and a higher suicide risk. There is evidence that 

tolerance towards transgender people is better today than it has been over the past 

years but little has been researched or written about attitudes towards transgender 

people here in Iceland. Many researches on attitudes towards transgender people 

have been implemented wide over the world but since no research has been 

performed here in Iceland it was about time to do so. The participants in this research 

were college students at the University of Akureyri, 679 students answered a 

questionnaire with 26 questions. The results showed that majority of college students 

have positive attitudes towards transgender people. The opinion was that transgender 

people should have the right to undergo hormonal treatment and sex reassignment 

surgery. They should have the same right as others to get married, adopt a child and 

to work with children. Most of the participants were also positive towards their right 

to change their names and identity. Not many participants were sure they could have 

a transgender individual as a partner although most of them were ready to be friends 

with them and even more could accept having them as a fellow worker. It was 

expected that men had more negative attitudes towards transgender people than 

women and those who consider that transsexualism is caused by a psychological 

factor rather than a biological factor had more negative attitudes, which turned out to 

be true. The attitudes of upcoming health care staff and upcoming teachers were not 

more positive in comparison to other students as was expected. 
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Inngangur 

Segja má að trans einstaklingar séu minnihlutahópur og líkt og aðrir minnihlutahópar 

verða þeir fyrir fordómum (Operario og Fiske, 2001). Ýmislegt bendir til þess að 

umburðarlyndi gagnvart trans hafi aukist á síðustu árum en lítið sem ekkert hefur þó 

verið rannsakað eða skrifað um stöðu og viðhorf til trans einstaklinga hér á landi. 

Samkvæmt Önnu Kristjánsdóttur, sem var fyrsti einstaklingurinn á Íslandi til að 

leiðrétta kyn sitt, er lagaleg staða trans einstaklinga á Íslandi ábótavant. Löngu er 

tímabært að opna umræðuna um þessi málefni, eyða fordómum og bæta lagaleg 

réttindi og stöðu þeirra í samfélaginu. Enga heildstæða löggjöf um málefni trans 

einstaklinga er að finna á Íslandi enn sem komið er, en hana er að finna víðast hvar í 

nágrannalöndum okkar. Til stendur þó að bæta úr þessu og skipuð hefur verið nefnd 

um réttarstöðu transfólks á vegum velferðarráðherra sem á dögunum skilaði 

frumvarpi sem innihélt tillögur að heildarlögum um réttarstöðu trans einstaklinga 

(Anna Kristjánsdóttir munnleg heimild, 22. október 2011). Mikilvægt er þessir sem 

og aðrir einstaklingar samfélagsins njóti grundvallar mannréttinda og mæti á engan 

hátt mismunun, til að svo geti orðið er mikilvægt að frumvarp þetta verði að lögum 

(Sandra Lyngdorf, Kolbrún Birna Árdal, Erna Sif Jónsdóttir, Guðrún Dögg 

Guðmundsdóttir og Jóna Aðalheiður Pálmadóttir, 2012). Þannig er von um að 

sýnileiki trans fólks aukist í samfélaginu og fordómar í garð þeirra minnki um leið og 

fræðsla eykst. 

Víða um heim hafa viðhorf fólks til trans einstaklinga verið könnuð 

(Antoszewski, Kasielska, Jedrzejczak og Kruk-Jeromin, 2007; Claman, 2007; 

Gerhardstein og Anderson, 2010; Hill og Willoughby, 2005; Landén og Innala, 2000; 

Nagoshi, Adams, Terrel, Hill, Brezuzy og Nagoshi, 2008; Sanchez, Rabatin, 
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Sanchez, Hubbard og Kalet, 2006; Tee og Hegarty, 2006; Winter, Webster og 

Cheung, 2008) en þó aldrei hérlendis. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna 

viðhorf háskólanema til trans einstaklinga. Fjallað verður um trans einstaklinga, 

stöðu þeirra í samfélaginu og réttindi þeirra. Kynleiðréttingarferlið verður rakið, 

bæði andlegar og líkamlegar hliðar þess og hvaða fagaðilar það eru sem koma að 

ferlinu. Einnig verður fjallað almennt um viðhorf og samband viðhorfa og hegðunar. 

Fjallað verður almennt um fordóma, meðvitaða sem og ómeðvitaða, fordóma 

gagnvart minnihlutahópum og hvernig megi draga úr þeim. Að lokum verður fjallað 

um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við þau fræði sem fyrir 

liggja um viðfangsefnið. 

Trans einstaklingar 

Það er erfitt að giska á fjölda trans einstaklinga á Íslandi í dag en það hefur sýnt sig 

að eftir því sem umræðan verður opnari koma fleiri einstaklingar fram í dagsljósið. 

Þó er vitað að eins og er hefur 23 einstaklingur með íslenskt ríkisfang fengið 

breytingu á kynferði í þjóðskrá, 15 sem hafa leiðrétt kyn sitt frá karli til konu og átta 

frá konu til karls. Fyrsta kynleiðréttingin var skráð í þjóðskrá árið 1989 en ekki voru 

kynleiðréttandi aðgerðir framkvæmdar hér á landi fyrr en árið 1997 (Laufey H. 

Guðmundsdóttir, Skúli Guðmundsson, Óttar Guðmundsson, Margrét Steinarsdóttir 

og Anna K. Kristjánsdóttir, 2012). Fyrir þann tíma þurftu trans einstaklingar á Íslandi 

því að leita erlendis til að fá kyn sitt leiðrétt (Anna Kristjánsdóttir munnleg heimild, 

22. október 2011). 

Trans (transsexualism) kemur fram hjá bæði körlum og konum sem lýsir sér 

þannig að einstaklingur upplifir sig af gagnstæðu kyni. Trans einstaklingar eru oft 

sagðir vera fastir í röngum líkama og hafi sterka löngun til þess að lifa sem 

einstaklingar af gagnstæðu kyni, leiðrétta kyn sitt og vera viðurkenndir sem slíkir. 
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Kynleiðrétting felur í sér að skipta um nafn, gangast undir hormónameðferð með 

hormónum af gagnstæðu kyni og aðgerð á kynfærum til að breyta líkamanum svo 

hann samsvari viðeigandi kyni. Trans er ekki það sama og að vera klæðskiptingur 

(transvestite) sem vísar til karlmanna sem klæða sig í kvenmannsföt. Klæðskiptingar 

sækjast ekki eftir því að skipta um kyn (Landén og Innala, 2000). Einungis 

gagnkynhneigðir karlmenn geta greinst með röskunina 

klæðskiptablæti/klæðskiptahneigð (transvestic fetishism) samkvæmt nýjustu útgáfu 

greiningarkerfisins DSM. Í flestum tilfellum tengjast athafnir þeirra, þ.e. að klæðast 

kvenmannsfötum, kynferðislegri örvun á þann hátt að einstaklingurinn ímyndar sér 

að hann sé kona. Yfirleitt á einstaklingurinn safn af kvenmannsfötum sem hann 

klæðist reglulega og vekur þessi klæðnaður kynferðislega örvun og er oft notaður við 

kynferðislegar athafnir eins og sjálfsfróun eða samfarir. Sumir klæðskiptingar 

klæðast einungis kvenmannsfötum í einrúmi, aðrir gera það opinberlega og jafnvel 

með öðrum. Athöfnin getur verið allt frá því að klæðast kvenmannsnærbuxum undir 

karlmannsfatnaði upp í það að klæðast algjörlega sem kvenmaður frá toppi til táar 

ásamt því að nota farða. Upptök þessarar röskunar eiga sér oftast stað í bernsku eða 

snemma á unglingsárunum. Hjá sumum einstaklingum breytist hvötin á bak við 

klæðskiptin tímabundið eða varanlega þar sem kynörvunin minnkar eða hverfur við 

þessa athöfn og verður athöfnin frekar viðbrögð við kvíða eða þunglyndi og öðlast 

einstaklingarnir þannig ró. Hjá öðrum einstaklingum getur kynóánægja (gender 

dysphoria) komið fram sérstaklega ef einstaklingurinn er undir aðstæðubundnu álagi. 

Í einstaka tilfellum leiðir kynóánægjan til þess að einstaklingurinn vill klæða sig og 

lifa sem kona til frambúðar og gangast undir viðeigandi læknismeðferðir til að 

leiðrétta kyn sitt. Þessir einstaklingar eru haldnir kynáttunarvanda (gender identity 

disorder). Kynáttunarvanda er samkvæmt DSM lýst þannig að einstaklingurinn 
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upplifir sterkar og þrálátar hugsanir um að hann sé af gagnstæðu kyni og er ósáttur 

við sitt líffræðilega kyn. Kynáttun eða kynvitund (gender identity) vísar til þess hvort 

einstaklingur sjái sjálfan sig sem karlmann eða kvenmann óháð líffræðilegu kyni. 

Kynóánægja er þegar einstaklingur upplifir mikla óánægju með líffræðilegt kyn sitt 

og hefur löngun til að lifa í líkama af gagnstæðu kyni, tileinka sér félagslegt hlutverk 

þess kyns og vera viðurkenndir sem slíkir, gangast undir hormónagjöf og 

kynleiðréttingaraðgerð (American Psychological Association, (2000). Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders).  

Til að ákvarða hvort einstaklingur sé hæfur til að gangast undir kynleiðréttandi 

meðferð hefur landlæknir sett saman faghóp. Í honum sitja tveir 

kvensjúkdómalæknar, tveir geðlæknar og einn lýtalæknir. Þeir einstaklingar sem 

sækjast eftir kynleiðréttingu þurfa að gangast undir bæði geð- og sálfræðirannsókn 

(Sandra Lyngdorf o.fl., 2012). Geðlæknir þarf að hafa einstakling til meðferðar í tvö 

til þrjú ár til þess að ganga úr skugga um að einstaklingurinn uppfylli þau skilyrði 

sem þurfa að vera til staðar fyrir kynleiðréttingaraðgerð. Á þessu tímabili er saga 

einstaklingsins skoðuð vandlega og lagt er fyrir hann ýmis konar sálfræði- og 

persónuleikapróf ásamt því að ræða við fjölskyldumeðlimi hans (Laufey H. 

Guðmundsdóttir o.fl., 2012). Þannig er verið að ganga úr skugga um að 

einstaklingurinn eigi raunverulega við kynáttunarvanda að stríða. Einnig er skoðað 

hvort að forsendur séu fyrir líkamlegri og sálfræðilegri ímynd í nýja kyninu og 

athugað hversu vel einstaklingur gerir sér grein fyrir hvað kynleiðrétting felur í sér. 

Yfirleitt er matið framkvæmt með hliðsjón af viðmiðunarreglum sem koma frá The 

Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (HBIGDA) sem heitir í 

dag World Professional Association for Transgender Health (WPATH) (Sandra 

Lyngdorf o.fl., 2012). Harry Benjamin var einn af fyrstu læknunum til að vinna með 
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trans einstaklinga og voru samtökin og viðmiðunarreglurnar fyrst nefndar eftir 

honum. WPATH er alþjóðleg stofnun sem hefur það að markmiði að upplýsa 

fræðimenn og þá sem koma að málefnum trans einstaklinga um nýjungar á því sviði. 

Stofnunin heldur ráðstefnur og gefur út starfsreglur um meðferð og meðhöndlun 

trans einstaklinga. Þessar starfsreglur eru alþjóðlega viðurkenndar og uppfærðar 

þegar nýjungar koma fram (World Professional Association for Transgender Health, 

e.d.). Viðmiðunarreglurnar miða að því að trans einstaklingar gangi í gegnum 

ákveðið reynslutímabil (real-life test, RLT) áður en að hormónameðferð og 

skurðaðgerð hefst. Miðað er við að þetta tímabil standi yfir í eitt ár fyrir aðgerðir á 

kynfærum. Þó er leyfilegt að hefja hormónameðferð fyrr ásamt lýtaaðgerðum. 

Markmiðið með reynslutímabilinu er að einstaklingurinn upplifi það að lifa sem 

einstaklingur af gagnstæðu kyni áður en farið er í óafturkræfanlegar aðgerðir. Það 

felur meðal annars í sér að einstaklingurinn notar nafn hins kynsins og kemur fram 

þannig útlitslega, vinnur, stundar skóla og gefur öðrum tækifæri á að kynnast sér í 

hinu nýja kyni. Atferlismeðferð er hluti af heildarmeðferð þessara einstaklinga á 

Íslandi og fer hún fram í hálft til eitt ár samhliða hormónameðferð og er 

nauðsynlegur undanfari kynleiðréttandi skurðaðgerðar. Ríkissjóður ber kostnaðinn af 

þeim skurðaðgerðum sem eru samþykktar af faghópi landlæknisembættis. Það felur í 

sér að ríkissjóður greiðir kynleiðréttingaraðgerðina sem er breyting á bæði kynfærum 

og brjóstum. Vilji einstaklingurinn gangast undir frekari aðgerðir eins og lýtaaðgerðir 

þarf hann að bera þann kostnað sjálfur (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012). Ekki eru allir 

trans einstaklingar sem ákveða að gangast undir skurðaðgerð til að leiðrétta kyn sitt 

heldur láta sér nægja hormónameðferð (Anna Kristjánsdóttir munnleg heimild, 22. 

október 2011). Í hormónameðferð fær viðkomandi einstaklingur hormón hins 

kynsins eða þess kyns sem hann óskar að vera. Fyrir kona-í-karl leiðréttingu eru 
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gefin hormónin testósterón sem stöðva meðal annars egglos og blæðingar, auka 

kynhvöt og vöðvamyndum, fitudreifing líkamans breytist, svitaframleiðsla eykst, 

rödd verður dýpri og hárvöxtur eykst svo eitthvað sé nefnt. Hormónið estrógen er svo 

gefið þeim einstaklingum sem vilja leiðrétta úr karli-í-konu, þau minnka meðal 

annars vöðvamyndun, kynhvöt og hármyndun, líkamslykt, fitudreifing á líkama og 

kynfærastærð breytist og brjóst stækka (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012). Vilji fólk lifa 

algjörlega í líkama þess kyns sem það telur sig vera er kynleiðréttandi aðgerð 

nauðsynleg. Aðgerðin sjálf er áhættusöm og sársaukafull, rétt eins og aðrar 

skurðaðgerðir þar sem upp geta komið sýkingar og möguleiki er á að einstaklingur 

verði óánægður með útkomuna. Þær aðgerðir sem breyta einstaklingi frá konu-í-karl 

eru flóknari og heppnast oft verr en aðgerð frá karli-í-konu vegna þess að erfitt er að 

mynda getnaðarlim með húðígræðslu eða frá svæðinu sem umlykur snípinn. Það 

svæði er skorið og losað frá til að mynda liminn og er taugaendum haldið við og þar 

með næmni. Í flestum tilfellum er hinsvegar ekki hægt að stunda samfarir þar sem 

limurinn er svo lítill og eru risvandamál algeng. Einnig eru aðrar leiðir mögulegar en 

þær fela í sér flóknari aðgerðir svo sem að fjarlægja húð frá öðrum hluta líkamans og 

þannig myndaður getnaðarlimur. Til eru tvenns konar aðferðir, önnur þeirra felur í 

sér að myndaður er limur sem hvorki nær kynferðislegri örvun né fullnægingu og 

getur einstaklingurinn ekki staðið við þvaglát. Með hinni aðferðinni er þetta þó 

mögulegt en oft með erfiðleikum. Báðar þessar aðgerðir eru mjög flóknar og erfiðar 

og skilja eftir sig mikil ör. Yfirleitt er limurinn ekki búinn til fyrr en ári eftir fyrstu 

aðgerðirnar þ.e.a.s. þær aðgerðir sem fjarlægja kvenkyns líffæri og oftast er 

nauðsynlegt að framkvæma fleiri en eina til að fullkomna liminn. Hægt er að mynda 

eistu úr húð sem þegar er til staðar og gervieistum síðan komið fyrir. Hjá 

einstaklingum sem fara í karl-í-konu aðgerðir er notast við húðígræðslu, húð 
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getnaðarlimsins eða hluta úr ristli til að mynda leggöng og búið er til op fyrir þau 

sem viðhalda þarf í nokkra mánuði eftir aðgerðina. Síðan er myndaður snípur úr 

taugaendum og húð frá getnaðarlim, ef skurðlæknum tekst vel til geta kynfærin litið 

eins út og á líffræðilegum konum. Flestir þeir sem gangast undir 

kynleiðréttingaraðgerð geta enn stundað fullnægjandi kynlíf eða að minnsta kosti 

fengið kynörvun að einhverju leyti (Brown og Rounsley, 2003; Sandra Lyngdorf 

o.fl., 2012). Auk þessara aðgerða sem snúa einungis að kynfærum er einnig hægt að 

fara í margskonar aðgerðir eins og að koma fyrir brjóstum, fjarlægja hár, strekkja 

raddbönd og ýmsar aðrar lýtaaðgerðir (Brown og Rounsley, 2003). Að lokinni 

kynleiðréttingu fá einstaklingar nafni sínu og kyni breytt í þjóðskrá. Nauðsynlegt er 

þó að senda landlækni staðfestingu á því að einstaklingurinn sé með greininguna 

kynáttunarvandi því samkvæmt 2. mgr. 5. gr. laga um mannanöfn nr. 45/1996 skal 

stúlku verið gefið kvenmannsnafn og dreng karlmannsnafn. Einnig kemur fram í 3. 

mgr. 8. gr. sömu laga að drengir skulu vera með sonarkenningu til föður eða móður 

og stúlkur skuli vera með dótturkenningu til föður eða móður. Samkvæmt þessum 

lögum fá trans einstaklingar ekki nafni sínu og kyni breytt fyrr en þeir hafa gengist 

undir bæði hormónameðferð og kynleiðréttingaraðgerð. Kvörtun vegna þessara laga 

barst umboðsmanni alþingis árið 2007 frá trans einstaklingi sem fæðst hafði sem 

karlmaður en hafði lifað félagslega sem kona í 12 ár og hafði beiðni hans um 

nafnabreytingu verið synjað. Synjunin var á grundvelli þess að hann hafði ekki 

gengist undir skurðaðgerð til leiðréttingar á kyni en það er m.a. eitt af skilyrðunum 

fyrir því að fá nafni og kyni breytt í þjóðskrá. Í kjölfarið af þessu var ákveðið að 

veita svigrúm innan þessara laga til þess að heimila leiðréttingu á nafni og kyni í 

þjóskrá svo lengi sem faghópur á vegum landlæknisembættisins telur einstaklinginn 

uppfylla greininguna kynáttunarvandi. Þessi breyting er mikilvæg fyrir þá 
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einstaklinga sem annaðhvort vilja ekki eða hafa ekki tök á að fara í kynleiðréttandi 

skurðaðgerð en eru samt sem áður haldnir kynáttunarvanda. Þetta hefur í för með sér 

að þessir einstaklingar búa ekki lengur við þau óþægindi og niðurlægingu sem fylgir 

því að bera nafn sem passar ekki við útlit þeirra. Í kjölfar kyn-og nafnabreytingu er 

svo nýtt fæðingarvottorð gefið út (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012).  

Heildstæð löggjöf um málefni trans fólks á Íslandi er ábótavant og því hefur 

verið skipuð nefnd um réttarstöðu transfólks á vegum velferðarráðherra. Nefnd þessi 

skilaði frumvarpi í mars árið 2012 sem innihélt tillögur að heildarlögum um 

réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda. Frumvarpið byggir að mestu leyti á 

því verklagi sem stjórnvöld á Íslandi fara nú eftir en að auki hefur nefndin bætt við 

nokkrum tillögum sem þurfa þykir til að styrkja réttarstöðu trans fólks og að hún sé 

skýr í lögum. Mikilvægt er þessi hópur sem og aðrir hópar samfélagsins njóti 

grundvallar mannréttinda og mæti á engan hátt mismunun. Til að svo geti orðið er 

mikilvægt að frumvarp þetta verði að lögum. Þannig eykst sýnileiki þessa hóps í 

samfélaginu og allur vafi tekinn um réttindi og manngildi þeirra (Sandra Lyngdorf 

o.fl., 2012). Nefndina sitja Laufey Helga Guðmundsdóttir lögfræðingur hjá 

velferðarráðuneyti, formaður, Skúli Guðmundsson skrifstofustjóri Þjóðskrár Íslands, 

tilnefndur af innanríkisráðuneytinu, Óttar Guðmundsson sérfræðingur í 

geðlækningum, tilnefndur af landlækni, Margrét Steinarsdóttir framkvæmdastjóri 

Mannréttindaskrifstofu Íslands, tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands og Anna 

K. Kristjánsdóttir vélfræðingur, tilnefnd af Trans Ísland. Í frumvarpinu eru tillögur 

að lögum settar upp á greinagóðan hátt þannig að leið einstaklings í gegnum 

kynleiðréttingarferlið í heild sinni kemur skýrt fram. Ætlast er til þess að 

einstaklingar með kynáttunarvanda leiti fyrst til transgender teymis Landsspítalans 

sem forstjóri spítalans útefnir. Þetta teymi sér um meðferð og greiningu. Að lokinni 
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hormónameðferð og reynslutímabili þar sem einstaklingurinn lifir í gagnstæðu 

kynhlutverki getur hann sótt um staðfestingu til sérfræðinefndar á að hann tilheyri 

því kyni. Sérfræðinefnd þessi skal vera sett saman af heilbrigðisráðherra og er 

hlutverk hennar að skera úr um hvort einstaklingurinn tilheyri gagnstæðu kyni og 

hvort hann uppfylli kröfur til að gangast undir kynleiðréttandi aðgerð. Þegar að það 

hefur verið staðfest nýtur einstaklingurinn allra þeirra réttinda að lögum sem tilheyra 

skráðu kyni hans (Laufey H. Guðmundsdóttir o.fl., 2012). 

Umdeilt er hvort að kynáttunarvandi sé í rauninni geðröskun og eigi yfirhöfuð 

að vera í DSM greiningarkerfinu (Lev, 2005). Sama umræða átti sér stað um 

samkynhneigð fyrir nokkrum áratugum en hún var tekin út úr DSM 

greiningarviðmiðunum árið 1973 (American Psychological Association. (1973). 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders). Staðreyndin er sú að í dag er 

nauðsynlegt að hafa greininguna kynáttunarvandi til þess að mega fara í 

kynleiðréttingu. Það þýðir að einstaklingar þurfa að sætta sig við að fá stimpilinn 

geðröskun til þess að mega gangast undir kynleiðréttingu. Það að kynáttunarvandi sé 

hluti af DSM er umdeilt annars vegar vegna þess að þessi greining vekur upp erfiðar 

spurningar um hvort að það eigi að nota sálræna greiningu til þess að stimpla þá með 

geðræna röskun sem víkja frá norminu varðandi kynhegðun og kynvitund. Hins 

vegar vekur þetta líka spurningar um siðfræðina á bak við það að nota sálræna 

greiningu til að veita þessum einstaklingum þann rétt að öðlast þá læknisfræðilegu 

meðferð sem þeir þurfa (Lev, 2005). Aðrir hafa bent á mikilvægi greiningarinnar og 

að hún þjóni þeim tilgangi að sýna fram á að það að vera trans sé ekki 

öfuguggaháttur eða geðsjúkdómur heldur sé það læknisfræðilegt ástand. Oftar en 

ekki líður fólki og aðstandendum þeirra betur að hafa nafn á því ástandi sem hrjáir 

það því þá er hægt að lesa sér til um það og þannig skilja betur sjúkdóminn eða 
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ástandið. Greiningin veitir líka vissulega hughreystingu um að þeir séu ekki einir 

heldur séu aðrir sem hafa gengið í gegnum það sama og þeir (Brown og Rounsley, 

2003). Algengt er að einstaklingar sem haldnir eru kynáttunarvanda verði félagslega 

einangraðir og útskúfaðir í samfélaginu sem leiðir til lágs sjálfsmats. Þar af leiðandi 

eru þunglyndi og kvíði oft fylgikvillar og sjálfsvígstilraunir og misnotkun efna eru 

einnig nokkuð algeng og þá sérstaklega á meðal unglinga (DSM-IV-TR, 2000). 

Kynþroskaskeiðið er þeim oft sérstaklega erfitt og finna þau jafnvel fyrir skömm, 

örvæntingu og reiði vegna þess að þau eru að öðlast líkama fullorðins einstaklings af 

röngu kyni. Fyrir þeim er kynþroskinn viss endapunktur því að eftir það ákvarðast 

kyn þeirra enn meira af líkamlegum einkennum sem samræmist ekki kynvitund 

þeirra. Mörg þeirra einangra sig frá samfélaginu og verða örvæntingarfull. Þeim 

finnst eins og þau geti hvergi leitað sér hjálpar né að enginn skilji þau og hafi 

upplifað það sama og þau eru að ganga í gegnum. Flestir unglingar vita ekki hvers 

vegna þeim líður svona og hafa ekki heyrt um kynáttunarvanda né þau úrræði sem í 

boði eru. Oft leiðir líðan þeirra til uppreisnar eða óviðeigandi hegðunar sem verður 

þess valdandi að upp koma vandamál á heimili eða í skóla og leiðast þessir unglingar 

oft út í afbrot, misnotkun áfengis og vímuefna (Brown og Rounsley, 2003). Í 

bandarískri rannsókn sem gerð var árið 2008 meðal trans einstaklinga kom fram að 

rúmlega fjórðungur þátttakenda sagðist hafa misnotað áfengi eða vímuefni til að 

reyna að takast á við vanlíðan og þá mismunun og fordóma sem þeir mættu (Grant, 

Mottet, Tanis, Herman, Harrison og Keisling, 2010). Vanlíðan þessara einstaklinga 

verður oft svo mikil að þeir sjá enga leið út nema taka sitt eigið líf til að losna undan 

þjáningum sínum og er tíðni sjálfsvíga hærri meðal trans einstaklinga heldur en 

gengur og gerist meðal almennings (Brown og Rounsley, 2003). Í fyrrnefndri 

rannsókn kom fram að tíðni sjálfsvíga meðal trans einstaklinga er um 41% 
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samanborið við 1,6% á meðal almennings (Grant o.fl., 2010). Það sama á við um 

sjálfsskaðandi hegðun. Algengast er að einstaklingar skaði þann hluta af sjálfum sér 

sem þeir vilja ekki hafa eins og að skera af getnaðarlim eða brjóst. Þegar komið er á 

fullorðinsárin minnkar þessi vanlíðan ekki. Þess í stað eykst hún yfirleitt og margir 

hafa í allan þennan tíma reynt að bæla niður óánægju með kyn sitt. Þeir telja sig betur 

setta að halda þessu leyndu fyrir fjölskyldum, vinum og vinnufélögum til að stofna 

ekki sambandinu við þá og frama sínum í hættu og því lífi sem þeir hafa byggt upp. 

Þeir klæða sig upp í föt hins kynsins í laumi og eru því sífellt á verði hvort það 

komist upp um þá og fylgir þessu mikil skömm og sektarkennd. Margir einangra sig 

frá öðrum og þjást lengi áður en þeir segja nokkrum frá því hvernig þeim líður. Hjá 

flestum kemur þó að þeim tíma þar sem þeir geta ekki lengur bælt þessar tilfinningar 

niður og ákveða að takast á við kynóánægju sína og leita sér hjálpar. Tilhugsunin um 

möguleikann á að leiðrétta kyn sitt er mjög spennandi fyrir trans fólk og loksins geta 

draumar þeirra og langanir orðið að veruleika. Í fyrsta sinn þurfa þau ekki lengur að 

lifa í lygi, geta loksins lifað í sínu rétta kyni og færst nær því að verða heilar 

manneskjur. Mikilvægt er þó að vera viðbúin því að mæta fordómum, mismunun og 

þröngsýni annarra og jafnvel atvinnumissi og eru það margir sem hræðast það. 

Margir hafa miklar áhyggjur af því hvernig þeim komi til með að vegna í hinu nýja 

kyni og hvort að vinir, fjölskylda og vinnufélagar taki þeim eins og þeir eru. 

Möguleikinn á höfnun, missi og einmanaleika hræðir marga. Sumir finna fyrir 

þunglyndi fyrst í stað eftir aðgerð og gæti ástæðan fyrir því verið óraunhæfar 

væntingar um líf eftir kynleiðréttingu. Fyrir aðra getur ástæðan verið vandkvæði við 

aðgerðina eða léleg útkoma eftir aðgerð. Flestir upplifa þó kynleiðréttingaraðgerðina 

jákvæða, líður betur andlega eftir hana, eru hamingjusamari og um leið eykst 

sjálfstraust þeirra (Brown og Rounsley, 2003). 
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Viðhorf og hegðun 

Hugtakið viðhorf er eitt stærsta og mest rannsakaða viðfangsefni félagssálfræðinnar 

(Eagly og Chaiken, 1993; Olson og Zanna, 1993; Petty og Cacioppo, 1981). Viðhorf 

eru tilhneiging til að meta ákveðinn hlut, persónu eða málefni á jákvæðan eða 

neikvæðan hátt. Viðhorf geta verið bæði sýnileg og dulin í formi hugsunar, 

tilfinninga eða hegðunar. Hugsun vísar til þekkingar á hlut, persónu eða málefni, 

tilfinningar vísa til þess hversu vel eða illa fólki líkar við ákveðinn hlut eða persónu 

og hegðun snýst um líkleg viðbrögð. Þó að viðhorf séu að mörgu leyti lærð þá má 

gera ráð fyrir því að þau séu einnig að hluta til meðfædd (Eagly og Chaiken, 1993). 

Viðhorf flokkast sem hluti af félagslegum samskiptum og eru liður í því að sýna 

afstöðu okkar. Viðhorf geta einnig auðveldað okkur að skilja og spá fyrir um hegðun 

annarra (Petty og Cacioppo, 1981) en viðhorf og hegðun fara ekki alltaf saman 

(Wicker, 1969). Þó að flestir hafi allar fyrirætlanir um að hegða sér á sem mest 

siðferðislegan hátt þá verða þær fyrirætlanir oft að engu því að eigin hagsmunir vega 

oft meira heldur en að gera það sem rétt þykir. Þetta gefur til kynna að þó fólk hafi 

sterka siðferðiskennd þá munu flestir einhverntíma taka siðferðislega rangar 

ákvarðanir sér í hag á kostnað þess að gera það sem rétt þykir (Batson og Thompson, 

2001). Að sama skapi er talið að einstaklingar sem að hafa neikvæð viðhorf til 

minnihlutahópa hiki oft við að sýna viðhorf sitt opinberlega vegna þess að viðmið 

samfélagsins um umburðarlyndi og kurteisi hindra þau í að hegða sér samkvæmt 

viðhorfum sínum. Félagsleg viðmið og aðrar aðstæðubundnar takmarkanir geta verið 

það miklar að þau hamla tjáningu viðhorfa og þannig skapað misræmi á milli 

viðhorfa og hegðunar (Eagly og Chaiken, 1993).   

Þegar verið er almennt að reyna að spá fyrir um hegðun út frá viðhorfum er það 

skoðað með tilliti til stöðugleika. Venjulega er talið rökrétt að einstaklingur sem 
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hefur jákvæð viðhorf til einhvers muni líka sýna af sér jákvæða hegðun og ekki er 

búist við að hann sýni neikvæða hegðun. Eins er búist við að einstaklingur sem hefur 

neikvæð viðhorf til einhvers sýni af sér neikvæða hegðun og ekki er búist við 

jákvæðri hegðun af honum (Ajzen og Fishbein, 1977). Ajzen og Fishbein (1977) 

vildu komast að því undir hvaða kringumstæðum viðhorf spáir fyrir um hegðun og 

hvenær ekki. Þeir töldu að fyrri rannsóknir sýndu lítið sem ekkert samband á milli 

viðhorfa og hegðunar vegna þess að viðhorfsmælingarnar sem notast var við væru of 

almennar. Þeir sýndu fram á að til þess að viðhorf geti spáð áreiðanlega fyrir um 

hegðun þurfa þau að vera afmörkuð að þeirri hegðun sem þær eiga að spá fyrir um. 

Með því að nota afmarkaðar viðhorfsmælingar sýndu þeir fram á sterkt samband 

milli viðhorfa og hegðunar. Sem dæmi má nefna að þegar viðhorfum er beint til 

einhvers ákveðins einstaklings úr minnihlutahóp þá spá þau frekar fyrir um hegðun 

heldur en ef viðhorfum er beint að minnihlutahópnum í heild. Einnig hefur komið 

fram að viðhorf spá fyrir um hegðun þegar utanaðkomandi áhrif á opinber viðhorf 

okkar eru lítil og viðhorf spá fyrir um hegðun þegar viðhorfin eru gerð sýnileg og 

einstaklingar eru meðvitaðir um eigin hugsun (Ajzen, 1982, 2002). Einnig hefur 

verið farið þá leið að mæla viðhorf einstaklinga með því að skoða viðbrögð 

andlitsvöðva þeirra við sögðum fullyrðingum þar sem minnstu breytingar á 

svipbrigðum eru skráðar (Petty og Cacioppo, 1981).  

Hegðun getur oft verið mjög sjálfvirk og þá liggja viðhorf einstaklinga í dvala 

á meðan. En oft hugsa þó einstaklingar áður en þeir hegða sér. Snyder og Swann 

(1976) vildu komast að því hvort einstaklingar myndu frekar hegða sér í takt við 

viðhorf sín ef þeir yrðu látnir velta fyrir sér viðhorfum sínum áður en þeir hegðuðu 

sér. Niðurstöður leiddu í ljós að viðhorf spá fyrir um hegðun ef einstaklingar hugsa 

um viðhorf sín áður en þær hegða sér og eru meðvitaðir. Sjálfsmeðvitaðir 
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einstaklingar gera sér oftast grein fyrir eigin viðhorfum (Miller og Grush, 1986) og ef 

einstaklingar eru gerðir meðvitaðir um sjálfa sig eflir það samræmið milli viðhorfa 

og hegðunar (Froming, Walker og Lopyan, 1982; Gibbons, 1978). Hegðun getur 

einnig breytt viðhorfum. Einstaklingar hafa tilhneigingu til þess að sannfæra sjálfa 

sig um að þeir hafi rétt fyrir sér því þeir vilja viðhalda góðri sjálfsmynd og vera 

samkvæmir sjálfum sér. Þeir leita uppi upplýsingar sem passa við viðhorf þeirra og 

að sama skapi forðast upplýsingar sem stangast á við viðhorf þeirra. 

Félagssálfræðingurinn Festinger setti fram kenningu um sjálfsréttlætingu sem kallast 

hugrænt misræmi (cognitive dissonance). Aðal inntak þeirrar kenningar er að þegar 

einstaklingar hafa tvenns konar hugmyndir sem stangast á upplifa þeir spennu og 

vanlíðan. Til þess að minnka þessa spennu verður viðkomandi að samræma 

hugmyndirnar tvær annað hvort með því að breyta annarri hugmyndinni eða búa til 

nýja. Hegðun einstaklingsins breytir viðhorfi hans þegar búin er til ný hugmynd. 

Hegðun hans getur mögulega verið að valda honum spennu og vanlíðan vegna þess 

að viðhorf hans eru ekki í samræmi við hegðun hans og þá breytir hann viðhorfinu til 

þess að minnka spennuna (Eagly og Chaiken, 1993). Talið er að því sterkari sem 

viðhorf eru því erfiðara sé að breyta þeim. Skýrleiki, sjálfstraust og vissa 

einstaklingsins styrkja viðhorf og sýnt hefur verið fram á fylgni milli þess og beinnar 

upplifunar einstaklings. Talið er að ástæðan fyrir því að bein upplifun einstaklings 

auki skýrleika, sjálfstraust og vissu varðandi viðhorf hans sé sú að auðveldara sé að 

sækja beina upplifun í minni heldur en óbeinar upplifanir og þannig hafi minnið áhrif 

á viðhorfin. Rannsóknir hafa einnig sýnt að viðhorf hafa áhrif á minni. Einstaklingar 

muna allajafna betur eftir upplýsingum sem eru í samræmi við viðhorf þeirra heldur 

en eftir upplýsingum sem stangast á við viðhorf þeirra. Sambandið milli viðhorfa og 

hegðunar styrkist ef traust einstaklinga á viðhorf þeirra eykst. Talið er að 
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einstaklingar sem byggja sjálfsmynd sína mikið til á viðhorfum sínum hafi mjög 

sterk viðhorf sem erfitt er að breyta og þeir upplifa spennu og óþægindi ef nýjar 

upplýsingar ógna viðhorfum þeirra. Þegar einstaklingar eru undir slíkum 

kringumstæðum, sem ógna sjálfsmynd þeirra, er búist við að þeir bregðist við þannig 

að þeir verji fyrri viðhorf sín og þar með sjálfsmyndina. Því mikilvægari sem viðhorf 

eru einstaklingnum því erfiðara er að hafa áhrif á þau. Ýmsar hugmyndir hafa komið 

fram um hvað flokkast undir sterk viðhorf. Ein hugmyndin er á þann veg að styrkur 

viðhorfa felist í því hversu ástríðufullt viðhorfið er og hversu persónulega miklu máli 

viðhorfið skiptir einstaklinginn. Önnur hugmynd snýst um sannfæringu einstaklings 

á viðhorfi sínu og lykilatriðið í sannfæringu sé tilfinningaleg skuldbinding. Hlýðni 

við yfirvald er nokkuð sem einnig hefur áhrif á viðhorf. Einstaklingar fara að hegða 

sér á ákveðinn hátt þrátt fyrir að viðhorf þeirra stangist á við hegðunina. Þegar 

einstaklingar hafa stundað þessa hegðun í ákveðinn tíma endar oft með því að 

viðhorf þeirra breytast og þau verða í samræmi við hegðunina (Eagly og Chaiken, 

1993).  

Viðhorf til trans einstaklinga hafa verið skoðuð víða um heim og má þar nefna 

rannsókn Antoszewski o.fl. (2007) sem gerð var í Póllandi árið 2006 meðal 

háskólanema. Þar komu fram almenn jákvæð viðhorf gagnvart trans einstaklingum 

og í ljós kom að konur höfðu jákvæðari viðhorf en karlar, þeir höfðu einnig 

jákvæðari viðhorf sem töldu trans vera af líffræðilegum toga en þeir sem töldu trans 

vera af sálfræðilegum toga. Ekki voru margir jákvæðir gagnvart því að ríkissjóður 

greiði fyrir hormónameðferð og kynleiðréttingaraðgerð eða einungis um þriðjungur 

þátttakenda. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Landén og Innala (2000) 

sem gerð var í Svíðþjóð árið 1998 meðal almennings. Í þeirri rannsókn kom einnig 

fram að þó meirihluti þátttakenda hefðu jákvæð viðhorf til trans einstaklinga voru þó 
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fæstir sem gátu hugsað sér að eiga trans einstakling fyrir maka. Í rannsókn Nagoshi 

o.fl. (2008) sem gerð var meðal háskólanema í Bandaríkjunum kom fram að konur 

eru jákvæðari gagnvart trans einstaklingum en karlar. Þau notuðust við kvarða sem 

þau þróuðu sjálf til að mæla fordóma til trans einstaklinga og báru niðurstöður saman 

við kvarða sem mælir fordóma gagnvart samkynhneigðum. Í ljós kom að fylgni var á 

milli þess að hafa fordóma gagnvart samkynhneigðum og þess að hafa fordóma 

gagnvart trans einstaklingum. Einnig kom fram að þeir sem hafa íhaldssamar 

skoðanir og aðhyllast hefðbundin samfélagsleg viðmið eru með meiri fordóma 

gagnvart trans einstaklingum sem og samkynhneigðum (Nagoshi o.fl., 2008). Í 

nýlegri rannsókn Gerhardstein og Anderson (2010) sem gerð var í Bandaríkjunum 

voru viðhorf til trans einstaklinga mæld út frá því hversu aðlaðandi trans 

einstaklingur þótti vera á mynd og hvort útlit hans samræmdist því kyni sem 

einstaklingurinn lifði í. Því betur sem útlit trans einstaklinganna samræmdist því kyni 

sem þeir lifðu í því jákvæðari voru þátttakendur gagnvart þeim. Auk þess notuðust 

þeir við transfælni kvarða til að mæla viðhorf og leiddu niðurstöður í ljós að konur 

höfðu jákvæðari viðhorf til trans einstaklinga en karlar. Önnur rannsókn sem gerð var 

af Claman (2007) meðal háskólanema í Bandaríkjunum sýndi einnig fram á að konur 

hafi jákvæðari viðhorf gagnvart trans einstaklingum heldur en karlar. Ennfremur kom 

í ljós að þeir eru jákvæðari gagnvart trans einstaklingum sem telja trans vera af 

líffræðilegum toga en þeir sem telja trans vera af sálfræðilegum toga. Fordómar 

gagnvart samkynhneigðum og vanþekking á trans spáir fyrir um neikvæð viðhorf til 

trans einstaklinga. Í rannsóknum sem gerðar voru í Kanada og Hong Kong var notast 

við transfælni kvarða til að kanna viðhorf til trans einstaklinga þar sem meðal annars 

var notast við spurningar sem snéru að ofbeldi gagnvart trans einstaklingum. 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að transfælni mældist meiri í Hong Kong en í Kanada 
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og að verri viðhorf og transfælni mældist meiri hjá körlum en konum bæði í Kanada 

og Hong Kong (Hill og Willoughby, 2005; Winter o.fl., 2008). Winter o.fl. (2008) 

skoðuðu einnig hvort munur væri á viðhorfum eftir því hvort að trans 

einstaklingurinn væri karl eða kona og í ljós kom að umburðarlyndi var meira 

gagnvart trans konum en trans körlum. Tee og Hegarty (2006) sýndu fram á líkt og 

svo margir aðrir að konur hafi jákvæðari viðhorf til trans einstaklinga en karlar. Þeir 

gerðu rannsókn í Bretlandi þar sem þeir notuðust við tvo mismunandi kvarða til að 

mæla viðhorf. Helstu niðurstöður voru þær að þeir sem eru trúaðir, hægrisinnaðir 

íhaldsmenn, þeir sem haldnir eru kynhneigðarhroka og þeir sem hafa lítið kynnst 

minnihlutahópum, líkt og trans einstaklingar eru, hafa neikvæðari viðhorf en aðrir. 

Fordómar 

Fordómar eru mannfólkinu eðlislægir en það kemur til vegna tilhneigingar fólks til 

að flokka veröldina niður í hugtök og hópa eftir fyrri reynslu. Nauðsynlegt er að 

flokka niður alla hluti til þess að koma skipulagi á heiminn. Til þess að geta 

meðtekið nýjar upplýsingar verður að reyna að koma þeim heim og saman við flokka 

sem viðkomandi hefur nú þegar myndað vegna fyrri reynslu. Fordómar hafa fylgt 

mannkyninu frá upphafi og finnast í öllum samfélögum. Þeir eru skilgreindir sem 

andúð á hóp og einstaklingum þess hóps sem byggist á ófullnægjandi og 

ósveigjanlegri alhæfingu. Önnur skilgreining talar um að fordómar séu tilfinningar, 

vinsamlegar eða óvinsamlegar, gagnvart einstaklingi eða fyrirbæri sem eru ekki 

byggðar á raunverulegri reynslu. Fordómar geta því bæði verið jákvæðir og 

neikvæðir þó vissulega séu neikvæðir fordómar ráðandi. Neikvæða fordóma til 

annarra þarf að skoða út frá tilfinningum eins og fyrirlitningu, andúð og ótta. Einnig 

þarf að skoða það út frá hegðun eins og illu umtali, mismunun og ofbeldi. Aftur á 

móti felast jákvæðir fordómar í jákvæðum tilfinningum og hegðun. Að dæma 
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einstakling eða hóp út frá óréttmætum ágiskunum og án þess að hafa nokkuð fyrir sér 

um staðreyndir eru fordómar. Það er erfitt að segja til um hversu miklar staðreyndir 

þurfa að vera til staðar til þess að dómur sé réttlætanlegur. Fordómafullur 

einstaklingur mun að öllum líkindum fullyrða að hann viti nóg um staðreyndir máls 

til þess að fella slíkan dóm. Það mun aldrei verða hægt að ákvarða fyrir víst hvað séu 

nægar eða ónægar staðreyndir fyrir því að einstaklingar dæmi aðra og þess vegna er 

ekki hægt að vera viss hvort um fordóma er að ræða eða ekki. Ekki er þó hægt að 

neita því að oft er dæmt út frá litlum eða jafnvel engum upplýsingum. Einstaklingur 

talar um slæma reynslu sína af einhverjum hópi þó svo að bersýnilega hafi hann ekki 

reynslu af öllum hópnum heldur blandar hann saman minningum við sögusagnir og 

alhæfir þá útkomu yfir allan hópinn. Stundum er engin persónuleg reynsla af hópnum 

sem er fordæmdur, heldur er skoðun eingöngu byggð á sögusögnum og ótta. 

Alhæfing er algeng í þessu samhengi þ.e.a.s. einstaklingar eru fordæmdir vegna þess 

hóps sem þeir tilheyra. Alhæfingar eiga sér þó ekki alltaf stað vegna fordóma. 

Stundum eru þær byggðar á rangtúlkun eða misskilningi. Sé einstaklingur fær um að 

leiðrétta alhæfingu sína út frá nýjum upplýsingum þá er hann ekki fordómafullur. 

Líklegt er að fordómafullur einstaklingur haldi sig við fyrri skoðun þrátt fyrir nýjar 

upplýsingar (Allport, 1954). 

Þrátt fyrir að fordómar séu til staðar, fara viðhorf og hegðun þó ekki alltaf 

saman. Tveir yfirmenn fyrirtækis geta haft jafn mikla fordóma gagnvart einstaklingi. 

Annar þeirra gæti haldið fordómum sínum útaf fyrir sig og ráðið einstaklinginn í starf 

á sömu forsendum og hann myndi ráða alla aðra. Hinn gæti sýnt viðhorf sitt með því 

að neita að ráða slíkan einstakling til vinnu. Báðir eru fordómafullir en bara annar 

þeirra beitir mismunun. Mismunun er þegar einstaklingur neitar öðrum einstaklingi 

eða hóp að koma fram við hann til jafns við aðra og hefur sýnilegri félagslegar 



VIÐHORF HÁSKÓLANEMA TIL TRANS EINSTAKLINGA  21 

 

afleiðingar heldur en fordómar einir og sér. Staðreyndin er sú að neikvæð viðhorf 

koma oftast upp á yfirborðið með einum eða öðrum hætti og geta fáir einstaklingar 

haldið viðhorfum sínum algjörlega út af fyrir sig. Því sterkari sem viðhorfin eru, því 

meiri líkur eru á að þau séu sýnileg. Ef fordómarnir eru miklir leiðir það oft til þess 

að viðkomandi fer að forðast einstaklinga úr þeim hóp sem hann ber fordóma til þó 

að það geti valdið óþægindum. Öðrum nægir ekki að forðast einstaklinginn heldur 

mismuna honum með því að neita honum um réttindi sem aðrir hafa t.d. með því að 

neita honum um vinnu. Í sumum tilfellum geta fordómar leitt til árásargirni og 

ofbeldis (Allport, 1954).  

Í dag hafa sýnilegir fordómar vikið að miklu leyti fyrir hljóðlátari og minna 

sýnilegum fordómum (Pedersen og Walker, 1997; Pettigrew, 1998). Fordómar eru 

ekki alltaf augljósir við fyrstu sýn eins og kemur fram í bandarískri rannsókn sem var 

gerð á landsvísu árið 1994. Þar kom m.a. fram að 75% þátttakenda sögðust myndu 

versla í búð þar sem eigandi væri samkynhneigður en aðeins 39% sögðust myndu 

leita til samkynhneigðs læknis. Þessar niðurstöður gefa það til kynna að því nánari 

sem samskipti kunni að vera við einstakling úr minnihlutahóp, því meiri fordómar 

koma upp á yfirborðið (Henry og Cole, 1994). Svipaðar niðurstöður komu fram í 

rannsókn Landén og Innala (2000). Þar kom meðal annars fram að 71% þátttakenda 

gætu hugsað sér að vinna með trans einstaklingi, 60% gátu hugsað sér að eiga trans 

einstakling fyrir vin en aðeins 2% gátu hugsað sér að eiga trans einstakling fyrir 

maka. Þarna kemur einnig í ljós að eftir því sem nándin er meiri því neikvæðara er 

viðhorfið.  

Fordómum má skipta í ómeðvitaða- og meðvitaða fordóma. Einstaklingur getur 

haft mismunandi ómeðvituð og meðvituð viðhorf til sama hópsins. Ómeðvitaðir 

fordómar geta átt uppruna sinn úr æsku þar sem viðkomandi hefur verið hræddur eða 
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líkað illa við ákveðinn hóp. Þessir fordómar geta viðhaldist þó svo að á 

fullorðinsárum hafi viðkomandi lært að bera virðingu fyrir þeim og meta þá að 

verðleikum. Þó að meðvitaðir fordómar geti breyst með aukinni fræðslu og menntun 

þá geta ómeðvitaðir fordómar áfram verið til staðar (Kawakami, Dovidio, Moll, 

Hermsen og Russin, 2000). Það hefur þó sýnt sig að menntun og fræðsla minnka 

líkur á fordómum (Allport, 1954; Kristín Elva Viðarsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2006). 

Rannsóknir erlendis frá benda til þess að efla þurfi fræðslu um trans einstaklinga en 

niðurstöður sýna að tæplega helmingur þátttakenda þekki ekki rétta skilgreiningu á 

því hvað er að vera trans (Antoszewski o.fl., 2007; Sanchez o.fl., 2006). Í rannsókn 

Antoszewski o.fl. (2007) kom fram að margir rugla trans við klæðskiptinga, 

samkynhneigð, telja það vera geðsjúkdóm eða afbrigðilega kynlífshegðun. 

Sambærileg rannsókn hefur þó ekki verið gerð hér á landi en áætla má að hlutfall sé 

svipað. Niðurstöður annarrar rannsóknar í Bandaríkjunum frá árinu 2008 meðal trans 

fólks bendir til þess að einnig þurfi að efla fræðslu meðal heilbrigðisstarfsfólks. Þar 

sem helmingur þátttakenda segjast sjálfir hafa þurft að fræða heilbrigðisstarfsfólkið 

sem annaðist þá um trans og ummönnun þeirra (Grant o.fl., 2010). 

Komið hefur fram að þegar fólk flokkar einstaklinga í hópa er það líklegra til 

þess að ýkja það hversu líkir einstaklingar séu innan hvers hóps og einnig líklegt til 

þess að ýkja það hversu ólíkir einstaklingar eru á milli hópa (Wilder, 1978). Að 

flokka einstaklinga í hópa getur leitt til þeirrar hugsunar að einstaklingar sem tilheyra 

sama hópi séu „allir eins“ og séu öðruvísi en þeir einstaklingar sem tilheyra eigin 

hópi (Ostrom og Sedikides, 1992). Almennt séð, því kunnugri sem einstaklingar eru 

hóp, því meiri líkur eru á því að þeir sjái fjölbreytileika einstaklinga innan hópsins 

(Brown og Wootton-Millward, 1993) og því minna líklegir eru þeir til að fordæma þá 

(Sherif, Harvey, White, Hood og Sherif, 1961). Því minna sem einstaklingar eru 
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kunnugir hóp því meiri líkur eru á því að þeir myndi sér ákveðnar staðalímyndir um 

þá einstaklinga sem tilheyra þeim hóp. Staðalímynd vísar til þess þegar að alhæfðar 

fullyrðingar eru settar fram um ákveðna hópa fólks þar sem allir einstaklingar innan 

hópsins eru taldir hafa sömu einkenni (Eagly og Chaiken, 1993). Eftir því sem hópar 

eru minni og hafa minni völd, því meiri líkur eru á því að fólk veiti þeim ekki eins 

mikla athygli og myndi sér staðalímyndir um þá einstaklinga sem tilheyra þeim hóp. 

Hópum sem hafa völd og eru áberandi er frekar veitt athygli (Fiske, 1993; Mullen og 

Hu, 1989). Svokölluð ógn staðalímyndar (stereotype threat) á við það þegar 

einstaklingur býst við því að vera metinn að verðleikum byggt á einhverri 

staðalímynd, hann býst við fordómum og jafnvel mismunun af hálfu annarra. Það 

grefur undan sjálfstrausti viðkomandi, getur valdið kvíða og hefur áhrif á hegðun og 

frammistöðu hans (Allport, 1954; Steele, Spencer og Aronson, 2002). Fordómar geta 

haft þær afleiðingar að einstaklingar áfellast sjálfa sig og draga sig í hlé, hata jafnvel 

sjálfa sig, sýna ýgi gagnvart eigin hópi og vilja samsama sig öðrum hópi (Allport, 

1954). Í verstu tilfellum geta fordómar leitt til sjálfsvíga (Grant o.fl., 2010). Aðrir eru 

stoltir af því að tilheyra hópi sínum og berjast gegn fordómum, þeir áfellast 

umhverfið og verða tortryggnir gagnvart öðrum (Allport, 1954).  

Hegðun sem á sér líffræðilegar orsakir er stimpluð minna neikvæð heldur en 

hegðun sem er talin vera val hvers og eins (Falomir-Pichastor og Mugny, 2009). Eins 

og áður hefur komið fram hafa rannsóknir leitt í ljós að einstaklingar sem telja trans 

vera af líffræðilegum toga eru jákvæðari gagnvart trans fólki heldur en þeir sem telja 

trans vera af sálfræðilegum toga (Antoszewski o.fl., 2007; Claman 2007; Landén og 

Innala, 2000) og er meirihluti fólks á þeirri skoðun (Antoszewski o.fl., 2007; Landén 

og Innala, 2000). 
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Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf háskólanema til trans 

einstaklinga ásamt því að skoða hvort munur sé á viðhorfum kynja og á milli þeirra 

sem telja trans vera af líffræðilegum- eða sálfræðilegum toga. Ennfremur verður 

skoðað hvaða viðhorf bæði verðandi heilbrigðisstarfsfólk og verðandi kennarar hafa í 

samanburði við aðrar verðandi starfsstéttir. Til að varpa ljósi á þetta voru settar fram 

fjórar tilgátur: 1) Karlmenn hafa neikvæðari viðhorf til trans einstaklinga heldur en 

konur. 2) Þeir sem telja trans vera af sálfræðilegum toga hafa neikvæðari viðhorf til 

trans einstaklinga en þeir sem telja trans vera af líffræðilegum toga. Ennfremur er 

búist við því að umburðarlyndi heilbrigðisstarfsfólks sé meira en annarra vegna 

þekkingu þeirra á sviði líkamlegra og andlegra sjúkdóma. 3) Verðandi 

heilbrigðisstarfssfólk hefur jákvæðari viðhorf gagnvart trans einstaklingum 

samanborið við aðrar verðandi starfsstéttir. Ætla mætti að verðandi kennarar, þeir 

sem sjá um að mennta æsku landsins, séu umburðarlyndari en aðrir og með opinn 

huga gagnvart allri flóru mannkyns. 4) Verðandi kennarar hafa jákvæðari viðhorf 

gagnvart trans einstaklingum samanborið við aðrar verðandi starfsstéttir. 
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Aðferð 

Til þess að mæla viðhorf til trans einstaklinga var lagður fyrir spurningalisti og notast 

var við blandað rannsóknarsnið þar sem millihópa samanburðir voru gerðir. Til þess 

að meta hvort að spurningalistinn mæli það sem honum er ætlað að mæla var 

skilgreining á trans látin fylgja með spurningalistanum (sjá viðauka A). Tilgangurinn 

með því var að tryggja að þátttakendur skilji nákvæmlega á hverju verið sé að mæla 

viðhorf. 

Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru nemendur Háskólans á Akureyri og voru þeir 

valdir með hentugleikaaðferð. Spurningalistinn var sendur á alla nemendur skólans 

sem eru 1449 talsins. Kynjahlutfall var frekar ójafnt, 140 karlar (21%) og 539 konur 

(79%). Alls tóku 679 nemendur þátt í rannsókninni og svarhlutfall þátttakenda var 

46,8 %. Á töflu 1. má sjá kynja- og aldursskiptingu í úrtaki. 

Tafla 1. Kynja og aldursskipting í úrtaki meðal nemenda 

við Háskólann á Akureyri 

 

 

Tekið var fram að þátttakendum væri hvorki skylt að svara spurningalistanum í heild 

sinni né einstökum spurningum og heitið var fullum trúnaði. Leyfi fékkst fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar frá persónuvernd (sjá viðauka B) og kannananefnd 

skólans (sjá viðauka C). Formaður kannananefndar er Sólveig Hrafnsdóttir 

 Karlar Konur 

18-23 ára 29 (20,7%) 105 (19,5%) 

24-29 ára 38 (27,1%) 149 (27,6%) 

30-35 ára 32 (22,9%) 106 (19,7%) 

36-41 árs 18 (12,9%) 78 (14,5%) 

42 og eldri 23 (16,4%) 101 (18,7%) 

 140 (100%) 539 (100%) 
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námsráðgjafi. Einnig var sendur tölvupóstur á forseta fræðasviða skólans (sjá 

viðauka D), sem eru þrír talsins, þar sem gerð var grein fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar.  

Mælitæki 

Einn spurningalisti var notaður í þessari rannsókn. Hann var fenginn úr sænskri 

rannsókn sem var gerð árið 1998 og eru höfundar hans Dr. Mikael Landén og Dr. 

Sune Innala (Landén og Innala, 2000). Leyfi fékkst hjá höfundum spurningalistans til 

að þýða hann og leggja fyrir. Spurningalistinn samanstendur af 18 spurningum og er 

þýddur af ensku yfir á íslensku samkvæmt viðurkenndum aðferðum (Behling og 

Law, 2000; Brislin, 1973). Spurningalistanum er ætlað að mæla viðhorf til trans 

einstaklinga og notast höfundar listans við kí-kvaðrat próf til mælingar á viðhorfum 

þar sem ekki hefur verið búinn til kvarði fyrir þennan lista. Meðal annars var spurt 

um viðhorf til réttinda þeirra, hvaða ástæður þátttakendur telji vera fyrir því að 

einstaklingur sé trans og hvort að þeir gætu hugsað sér að eiga í nánum samskiptum 

við einstakling sem er trans. Flestar spurningarnar hafa svarmöguleikana, já, nei og 

hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það. Dæmi um spurningu úr listanum er ,,Finnst 

þér að einstaklingar sem hafa gengist undir kynleiðréttingu ættu að hafa rétt til þess 

að giftast eftir að hafa skipt um kyn?“ (sjá viðauka A). Einnig voru þátttakendur 

beðnir um að svara nokkrum bakgrunnsspurningum þar sem meðal annars var spurt 

um kyn, aldursbil, trú, kynhneigð, hjúskaparstöðu og í hvaða deild nemendur séu 

innan Háskólans á Akureyri (sjá viðauka A). Þessar bakgrunnspurningar voru átta 

talsins og til að tryggja að ekki væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda voru 

þeir ekki beðnir um að gefa upp fæðingarár heldur voru þeir beðnir um að merkja við 

á hvaða aldursbili þeir væru. Þar sem aldur nemenda Háskólans á Akureyri er 

fjölbreyttur eru flokkarnir með aldursbilum fimm talsins.  
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Framkvæmd 

Þýðing og staðfæring mælitækja 

Spurningalistinn sem var notaður var ekki til í íslenskri útgáfu því reyndist 

nauðsynlegt að þýða og staðfæra listann frá ensku yfir á íslensku. Tveir einstaklingar 

sáu um þýðinguna. Annar einstaklingur með góða enskukunnáttu fór yfir þýðinguna 

og lagaði hana. Að því loknu bakþýddi doktor í sálfræði við félagsvísindadeild 

Háskólans á Akureyri íslensku útgáfuna aftur yfir á ensku og var sú þýðing borin 

saman við upprunalegu útgáfuna. Sérfræðingur í málefnum hinsegin einstaklinga fór 

yfir þýðingarnar og reyndist merking spurninganna í endurþýddu ensku útgáfunni og 

upprunalegu útgáfunni vera sambærileg. Aðeins þurfti að gera minniháttar 

breytingar. Þessi aðferð er almennt viðurkennd þegar þýða þarf spurningalista úr 

erlendum tungumálum (Behling og Law, 2000; Brislin, 1973). Eftir að þýðingu og 

staðfæringu var lokið var listinn forprófaður í heild sinni. Áður en að spurningalisti 

er lagður fyrir er mikilvægt að forprófa hann á einstaklingum úr þeim markhóp sem 

spurningalistinn er fyrir sem í þessu tilfelli eru Íslendingar. Með því að forprófa 

spurningalista er komist að því hvort að einhverjir hnökrar séu á framkvæmdinni 

(Sigurgrímur Skúlason, 2005). Í forprófuninni voru 20 þátttakendur, flestir þeirra 

voru nemendur á þriðja ári í sálfræði við Háskólann á Akureyri auk þess voru nokkrir 

einstaklingar sem ekki stunda nám við Háskólann beðnir um að taka þátt. 

Þátttakendurnir voru valdir með hentugleikaaðferð og voru þeir fengnir til að svara 

spurningalistanum auk þess sem þeir voru beðnir um að leggja mat sitt á 

spurningarnar og orðalag ef þeir sæju ástæðu til. Með hliðsjón af niðurstöðum 

forprófunarinnar var gerð smávægileg breyting á tveimur spurningum þar sem 

orðalagi var breytt. Forprófunin átti sér annars vegar stað í tíma í félagssálfræði hjá 
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nemendum Háskólans á Akureyri og hinsvegar á heimili þeirra þátttakenda sem ekki 

stunda nám við Háskólann. 

Framkvæmd við Háskólann á Akureyri 

Eftir að fengin voru tilskilin leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar í febrúar 

árið 2012 var þátttökubeiðni ásamt netslóð á spurningar rannsóknarinnar send til allra 

nemenda Háskólans á Akureyri í gegnum netföng þeirra. Í þátttökubeiðni til 

nemendanna var gerð grein fyrir í hverju þátttaka þeirra væri fólgin og var það skýrt 

tekið fram að ekki væri skylt að svara spurningalistanum í heild né einstökum 

spurningum ásamt því að heitið var fullum trúnaði og nafnleynd (sjá viðauka E). 

Tveimur vikum síðar var öllum nemendum skólans sent bréf í gegnum netföng þeirra 

þar sem ítrekað var að þeir sem ættu eftir að svara spurningalistanum gætu enn gert 

það og einnig var þeim sem þegar voru búnir að svara þakkað fyrir þátttöku í 

rannsókninni (sjá viðauka F). 
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Niðurstöður 

Aðal markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf háskólanema til trans 

einstaklinga, hvort að kynjamunur væri til staðar og hvort munur væri á milli þeirra 

sem telja trans vera af líffræðilegum- eða sálfræðilegum toga. Einnig var skoðað 

hvaða viðhorf bæði verðandi heilbrigðisstarfsfólk og verðandi kennarar hafa 

samanborið við aðrar verðandi starfsstéttir. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

meirihluti háskólanemenda höfðu jákvæð viðhorf til trans einstaklinga. 

Tilgáta 1 

Karlmenn hafa neikvæðari viðhorf til trans einstaklinga heldur en konur. 

Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á viðhorfum kynjanna, viðhorf 

karlmanna eru neikvæðari en kvenna til trans einstaklinga eins og sjá má á töflu 2.  
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Tafla 2. Viðhorf til trans einstaklinga, skipt eftir kynferði (%) 

Finnst þér trans vera sjúkdómur sem er hægt að lækna?*** Karlar Konur 

 Já 7,1 1,1 

 Nei 67,1 84,6 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 25,7 14,3 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu kyni ætti að 

hafa tækifæri til þess að skipta um nafn?** Karlar Konur 

 Já 81,1 83,8 

 Nei 8,0 2,8 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 10,9 13,4 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu kyni ætti að 

hafa tækifæri til þess að breyta um kennimark í þjóðskrá?*** Karlar Konur 

 Já 62,6 71,3 

 Nei 18 6,6 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 19,4 22,1 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu kyni ætti að 

hafa tækifæri til þess að fara í hormónameðferð með 

kynhormónum af gagnstæðu kyni?** Karlar Konur 

 Já 77,5 86,4 

 Nei 8 2,6 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 14,5 11 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu kyni ætti að 

hafa tækifæri til þess að fara í kynleiðréttingu?** Karlar Konur 

 Já 80 89 

 Nei 6,4 2,6 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 13,6 8,4 

Hver ætti að bera kostnaðinn af kynleiðréttingu?*** Karlar Konur 

 Ríkissjóður 10 16,1 

 Einstaklingurinn sjálfur 70,7 46,1 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 19,3 37,8 

Finnst þér að einstaklingar sem hafa gengist undir 

kynleiðréttingu ættu að hafa rétt til þess að giftast eftir að hafa 

skipt um kyn?** Karlar Konur 

 Já 87,8 95,2 

 Nei 1,4 0,6 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 10,8 4,2 

**p<0,05   ***p<0,001 
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Tafla 2. Framhald 

Finnst þér að einstaklingar sem hafa gengist undir 

kynleiðréttingu og eru einhleypir, ættu að hafa sama rétt og 

aðrir einhleypir til þess að ættleiða og ala upp barn?*** Karlar Konur 

 Já 70,3 81,9 

 Nei 16,7 3,9 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 13 14,2 

Ertu á þeirri skoðun að einstaklingar sem hafa gengist undir 

kynleiðréttingu og eru í hjónabandi ættu að hafa sama rétt og 

annað gift fólk til þess að ættleiða og ala upp barn?** Karlar Konur 

 Já 77 86,8 

 Nei 7,9 2,8 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 15,1 10,4 

Finnst þér að einstaklingur sem hefur gengist undir 

kynleiðréttingu frá kvenmanni til karlmanns megi vinna með 

börnum t.d. vera kennari eða æskulýðsfulltrúi?***  Karlar Konur 

 Já 77,7 91 

 Nei 7,2 1,7 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 15,1 7,3 

Finnst þér að einstaklingur sem hefur gengist undir 

kynleiðréttingu frá karlmanni til kvenmanns megi vinna með 

börnum t.d. vera kennari eða æskulýðsfulltrúi?*** Karlar Konur 

 Já 77,1 91 

 Nei 7,2 1,7 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 15,7 7,3 

Gætir þú hugað þér að vinna með einstaklingi sem væri 

opinberlega trans?*** Karlar Konur 

 Já 85,7 95,7 

 Nei 2,2 0,6 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 12,1 3,7 

Gætir þú hugsað þér að eiga vin sem væri opinberlega 

trans?*** Karlar Konur 

 Já 75,4 89 

 Nei 9,4 1,7 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 15,2 9,3 

**p<0,05   ***p<0,001 
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Tafla 2. Framhald 

Gætir þú hugsað þér að eiga maka sem væri opinberlega 

trans?*** Karlar Konur 

 Já 5,1 4,1 

 Nei 79,7 61,3 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 15,2 34,6 

Finnst þér að samfélagið og fjölmiðlar veiti trans fólki of 

mikla athygli?** Karlar Konur 

 Of mikla athygli 25,7 18,8 

 Passlega athygli 30 24,4 

 Of litla athygli 4,3 9,3 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 40 47,4 

**p<0,05   ***p<0,001 

 

Þegar litið er til þess hvort háskólanemendur telji trans vera sjúkdóm sem hægt sé að 

lækna þá kom í ljós að rúmlega 7% karla töldu svo vera en aðeins rúm 1% kvenna 

voru á þeirri skoðun. Meirihluti beggja kynja svöruðu þeirri spurningu þó neitandi 

eða rúm 67% karla og tæp 85% kvenna (χ
2

(2)=29,34;p<,001). Ennfremur hafa 

karlmenn neikvæðari viðhorf en konur þegar litið er til þess að eiga trans einstakling 

fyrir maka, þannig sögðust tæp 80% karlmanna ekki vera til í að eiga trans 

einstakling fyrir maka á meðan sambærilegt hlutfall var rúm 60% hjá konum 

(χ
2

(2)=19,38;p<,001). Lágt hlutfall hjá báðum kynjum er reiðubúið að eiga trans 

einstakling fyrir maka, 5% karla og 4% kvenna en mun hærra hlutfall kvenna hefur 

ekki myndað sér skoðun. Meirihluti karlmanna töldu að einstaklingurinn ætti sjálfur 

að borga fyrir kynleiðréttingaraðgerð eða tæpt 71% en aðeins tæplega helmingur 

kvenna voru  á þeirri skoðun (χ
2

(2)=27,17;p<,001). Þó höfðu tæplega 38% kvenna 

ekki myndað sér skoðun um þetta og var sambærilegt hlutfall hjá körlum rúm 19%. 

Meiri jákvæðni gætir hjá háskólanemendum, bæði konum og körlum varðandi hvort 

þeir teldu trans einstaklinga hafa rétt á því að giftast eftir að hafa skipt um kyn. Þar 
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svöruðu tæplega 87% karla og rúm 95% kvenna játandi og fáir svara þeirri spurningu 

neitandi eða um það bil 1% beggja kynja. 

Tilgáta 2 

Þeir sem telja trans vera af sálfræðilegum toga hafa neikvæðari viðhorf til trans 

einstaklinga en þeir sem telja trans vera af líffræðilegum toga. Niðurstöður sýndu að 

marktækur munur var á viðhorfum þeirra sem telja trans vera af sálfræðilegum- og 

líffræðilegum toga. Þeir sem telja trans vera af líffræðilegum toga hafa jákvæðari 

viðhorf til þeirra eins og sjá má á töflu 3. 
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Tafla 3. Viðhorf til trans einstaklinga, skipt eftir skoðun á því hvað geri einstaklinga 

trans (%) 

Finnst þér trans vera sjúkdómur sem er hægt 

að lækna?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 7,9 0,8 1,5 

 Nei 61,8 89,3 78,5 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 30,3 9,9 20,0 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af 

röngu kyni ætti að hafa tækifæri til þess að 

skipta um nafn?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 65,2 89,1 84,6 

 Nei 9,0 2,8 2,6 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 25,8 8,1 12,8 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af 

röngu kyni ætti að hafa tækifæri til þess að 

breyta um kennimark í þjóðskrá?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 45,5 77,2 71,3 

 Nei 20,5 5,3 8,2 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 34 17,5 20,5 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af 

röngu kyni ætti að hafa tækifæri til þess að 

fara í hormónameðferð með kynhormónum af 

gagnstæðu kyni?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 61,8 91,7 86,7 

 Nei 16,9 0,8 2,1 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 21,3 7,5 11,2 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af 

röngu kyni ætti að hafa tækifæri til þess að 

fara í kynleiðréttingu?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 62,9 94,8 88,7 

 Nei 13,5 1,1 1,5 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 23,6 4,1 9,8 

Hver ætti að bera kostnaðinn af 

kynleiðréttingu?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Ríkissjóður 1,1 22,9 7,2 

 Einstaklingurinn sjálfur 80,9 37,7 63,6 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 18 39,4 29,2 

Finnst þér að einstaklingar sem hafa gengist 

undir kynleiðréttingu ættu að hafa rétt til þess 

að giftast eftir að hafa skipt um kyn?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 83,1 98,3 92,8 

 Nei 4,5 0 0 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 12,4 1,7 7,2 

**p<0,05   ***p<0,001 
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Tafla 3. Framhald 

Finnst þér að einstaklingar sem hafa gengist 

undir kynleiðréttingu og eru einhleypir, ættu 

að hafa sama rétt og aðrir einhleypir til þess 

að ættleiða og ala upp barn?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 59 88,3 76,9 

 Nei 20,5 3,6 4,6 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 20,5 8,1 18,5 

Ertu á þeirri skoðun að einstaklingar sem hafa 

gengist undir kynleiðréttingu og eru í 

hjónabandi ættu að hafa sama rétt og annað 

gift fólk til þess að ættleiða og ala upp 

barn?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 67,4 92,8 81,5 

 Nei 13,5 2,2 1,5 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 19,1 5 17 

Finnst þér að einstaklingur sem hefur gengist 

undir kynleiðréttingu frá kvenmanni til 

karlmanns megi vinna með börnum t.d. vera 

kennari eða æskulýðsfulltrúi?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 71,6 95,3 85,9 

 Nei 9,1 0,8 2,1 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 19,3 3,9 12 

Finnst þér að einstaklingur sem hefur gengist 

undir kynleiðréttingu frá karlmanni til 

kvenmanns megi vinna með börnum t.d. vera 

kennari eða æskulýðsfulltrúi?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 71,9 95,3 85,6 

 Nei 9 0,8 2,1 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 19,1 3,9 12,3 

Gætir þú hugað þér að vinna með einstaklingi 

sem væri opinberlega trans?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 79,5 97,8 94,4 

 Nei 3,5 0,3 0,5 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 17 1,9 5,1 

Gætir þú hugsað þér að eiga vin sem væri 

opinberlega trans?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 64 93,6 85,1 

 Nei 12,4 1,1 3 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 23,6 5,3 11,9 

**p<0,05   ***p<0,001 
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Tafla 3. Framhald 

Gætir þú hugsað þér að eiga maka sem væri 

opinberlega trans?*** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Já 1,1 6,4 2,6 

 Nei 86,4 56,8 70,4 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 12,5 36,8 27 

Finnst þér að samfélagið og fjölmiðlar veiti 

trans fólki of mikla athygli?** 
Sálfræðilegar 

orsakir 
Líffræðilegar 

orsakir Bæði 

 Of mikla athygli 32,6 18,6 18,4 

 Passlega athygli 24,7 25 28,6 

 Of litla athygli 2,3 9,2 10,7 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 40,4 47,2 42,3 

**p<0,05   ***p<0,001 

 

Þegar litið er til þess hvort að trans einstaklingar ættu að hafa tækifæri til þess að 

breyta um kennimark í þjóðskrá eru einungis tæplega helmingur þeirra sem telja 

trans vera af sálfræðilegum toga fylgjandi því. Fleiri eru hlynntir því sem telja trans 

vera af líffræðilegum toga eða rúm 77% (χ
2

(4)=39,22;p<,001). Sambærilegt hlutfall 

þeirra sem eru hlynntir því og telja trans vera bæði af líffræðilegum- og 

sálfræðilegum toga eru tæp 89%. Fáir eru á móti því að trans einstaklingar ættu að 

hafa tækifæri á því að breyta um kennimark í þjóðskrá. Tæplega 21% þeirra sem telja 

trans vera af sálfræðilegum toga svara þessari spurningu neitandi. Enn færri þeirra 

sem telja trans vera af líffræðilegum toga eru á þeirri skoðun eða rúm 5%. 

Sambærilegt hlutfall þeirra sem telja trans vera af bæði líffræðilegum- og 

sálfræðilegum toga er rúm 8%. Meirihluti háskólanemenda telja að trans 

einstaklingar ættu að hafa tækifæri til að leiðrétta kyn sitt en þeir eru fleiri hlynntir 

því sem telja trans vera af líffræðilegum toga heldur en þeir sem telja trans vera af 

sálfræðilegum toga eða tæp 95% á móti tæplega 63% (χ
2

(4)=79,50;p<,001). Eins og 

áður hefur komið fram eru fáir til í að eiga trans einstakling fyrir maka. Þeir eru þó 

jávæðari sem telja trans vera af líffræðilegum toga en rúmlega 6% svöruðu þeirri 
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spurningu játandi. Rúmur helmingur svaraði neitandi, tæp 37% höfðu þó ekki 

myndað sér skoðun um það (χ
2

(4)=32,35;p<,001). Af þeim sem telja trans vera af 

sálfræðilegum toga svöruðu aðeins um 1% þessari spurningu játandi, rúm 86% 

neitandi og tæplega 13% höfðu ekki myndað sér skoðun um það. 

Tilgáta 3 

Verðandi heilbrigðisstarfsfólk hefur jákvæðari viðhorf gagnvart trans einstaklingum 

samanborið við aðrar verðandi starfsstéttir. Niðurstöður sýndu að þegar á heildina er 

litið er ekki marktækur munur á viðhorfum verðandi heilbrigðisstarfsfólks 

samanborið við aðrar verðandi starfsstéttir en munur var þó marktækur í einstaka 

spurningum eins og sjá má á töflu 4.  
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Tafla 4. Samanburður á viðhorfum heilbrigðisnemenda og annarra nemenda til trans 

einstaklinga (%) 

Finnst þér trans vera sjúkdómur sem er hægt að 

lækna?** Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 0,0 3,1 

 Nei 85,4 79,5 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 14,6 17,4 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu 

kyni ætti að hafa tækifæri til þess að skipta um 

nafn?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 80,9 83,9 

 Nei 3,1 4,1 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 16 12 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu 

kyni ætti að hafa tækifæri til þess að breyta um 

kennimark í þjóðskrá?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 67,7 70,4 

 Nei 6,8 9,4 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 25,5 20,2 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu 

kyni ætti að hafa tækifæri til þess að fara í 

hormónameðferð með kynhormónum af 

gagnstæðu kyni?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 86 84,1 

 Nei 2,4 4,1 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 11,6 11,8 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu 

kyni ætti að hafa tækifæri til þess að fara í 

kynleiðréttingu?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 88,4 86,7 

 Nei 1,8 3,9 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 9,8 9,4 

Hver ætti að bera kostnaðinn af kynleiðréttingu?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Ríkissjóður 16 14,5 

 Einstaklingurinn sjálfur 46,3 52,7 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 37,7 32,8 

Finnst þér að einstaklingar sem hafa gengist undir 

kynleiðréttingu ættu að hafa rétt til þess að giftast 

eftir að hafa skipt um kyn?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 96,3 92,8 

 Nei 0,6 0,8 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 3,1 6,4 

ó ómarktækt   *p<0,1   **p<0,05 
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Tafla 4. Framhald 

Finnst þér að einstaklingar sem hafa gengist undir 

kynleiðréttingu og eru einhleypir, ættu að hafa 

sama rétt og aðrir einhleypir til þess að ættleiða 

og ala upp barn?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 79,6 79,6 

 Nei 3,7 7,4 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 16,7 13 

Ertu á þeirri skoðun að einstaklingar sem hafa 

gengist undir kynleiðréttingu og eru í hjónabandi 

ættu að hafa sama rétt og annað gift fólk til þess 

að ættleiða og ala upp barn?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 87,2 84,2 

 Nei 2,4 4,3 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 10,4 11,5 

Finnst þér að einstaklingur sem hefur gengist 

undir kynleiðréttingu frá kvenmanni til 

karlmanns megi vinna með börnum t.d. vera 

kennari eða æskulýðsfulltrúi?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 91,9 87,1 

 Nei 0,6 3,5 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 7,5 9,4 

Finnst þér að einstaklingur sem hefur gengist 

undir kynleiðréttingu frá karlmanni til 

kvenmanns megi vinna með börnum t.d. vera 

kennari eða æskulýðsfulltrúi?* Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 92,1 86,9 

 Nei 0,6 3,5 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 7,3 9,6 

Gætir þú hugað þér að vinna með einstaklingi 

sem væri opinberlega trans?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 94,5 93,4 

 Nei 0,6 1 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 4,9 5,6 

Gætir þú hugsað þér að eiga vin sem væri 

opinberlega trans?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 89,6 85,3 

 Nei 1,2 3,9 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 9,2 10,8 

ó ómarktækt   *p<0,1   **p<0,05 
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Tafla 4. Framhald 

Gætir þú hugsað þér að eiga maka sem væri 

opinberlega trans?** Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Já 4,9 4,2 

 Nei 56,7 67,8 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 38,4 28 

Finnst þér að samfélagið og fjölmiðlar veiti trans 

fólki of mikla athygli?
ó Heilbrigðisnemar Aðrir 

 Of mikla athygli 19 20,7 

 Passlega athygli 23,4 26,3 

 Of litla athygli 10,4 7,6 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 47,2 45,4 

ó ómarktækt   *p<0,1   **p<0,05 

 

Viðhorf verðandi heilbrigðisstarfsfólks samanborin við viðhorf annarra verðandi 

starfsstétta til trans fólks er svipað. Líkt og aðrir háskólanemar eru þau með jákvæð 

viðhorf. Kom þó fram munur á milli þeirra í spurningunni þar sem spurt var um 

viðhorf til þess hvort trans sé sjúkdómur sem hægt er að lækna (χ
2

(2)=6,22;p=,045). 

Enginn þeirra verðandi heilbrigðisstarfsfólks svaraði þeirri spurningu játandi og 

rúmlega 85% svöruðu henni neitandi. Tæplega 15% höfðu þó ekki myndað sér 

skoðun um það. Meirihluti annarra verðandi starfsstétta töldu að trans væri ekki 

sjúkdómur sem hægt væri að lækna eða tæplega 80%. Rúmlega 3% svöruðu þessari 

sömu spurningu þó játandi á meðan 17% höfðu ekki myndað sér skoðun um það. 

Einnig var munur á viðhorfum verðandi heilbrigðisstarfsfólks samanborið við aðrar 

verðandi starfsstéttir þegar litið var til þess hvort þau gætu hugsað sér að eiga trans 

einstakling fyrir maka (χ
2

(2)=6,90;p=,032). Tæplega 5% verðandi 

heilbrigðisstarfsfólks svöruðu þeirri spurningu játandi, flestir gátu þó ekki hugsað sér 

það eða tæp 57% og rúmlega 38% höfðu ekki myndað sér skoðun um það. 

Sambærilegt hlutfall annarra verðandi starfsstétta var á þá leið að rúmlega 4% gátu 
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hugsað sér að eiga trans einstakling fyrir maka, tæp 68% svöruðu neitandi og 

rúmlega fjórðungur höfðu ekki myndað sér skoðun um það. 

Tilgáta 4 

Verðandi kennarar hafa jákvæðari viðhorf gagnvart trans einstaklingum samanborið 

við aðrar verðandi starfsstéttir. Niðurstöður sýndu að þegar á heildina er litið er ekki 

marktækur munur á viðhorfum verðandi kennara samanborið við aðrar verðandi 

starfsstéttir en munur var þó marktækur í einstaka spurningum eins og sjá má á töflu 

5. 
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Tafla 5. Samanburður á viðhorfum kennaranemenda og annarra nemenda til trans 

einstaklinga (%) 

Finnst þér trans vera sjúkdómur sem er hægt að 

lækna?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 1,5 2,6 

 Nei 84,6 80,0 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 13,9 17,4 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu 

kyni ætti að hafa tækifæri til þess að skipta um 

nafn?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 83,1 83,2 

 Nei 2,9 4,1 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 14 12,7 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu 

kyni ætti að hafa tækifæri til þess að breyta um 

kennimark í þjóðskrá?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 69,4 69,8 

 Nei 7,5 9,2 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 23,1 21 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu 

kyni ætti að hafa tækifæri til þess að fara í 

hormónameðferð með kynhormónum af 

gagnstæðu kyni?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 83,9 84,7 

 Nei 1,5 4,3 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 14,6 11 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu 

kyni ætti að hafa tækifæri til þess að fara í 

kynleiðréttingu?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 86,9 87,2 

 Nei 2,2 3,7 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 10,9 9,1 

Hver ætti að bera kostnaðinn af kynleiðréttingu?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Ríkissjóður 14,1 15,1 

 Einstaklingurinn sjálfur 45,2 52,7 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 40,7 32,2 

Finnst þér að einstaklingar sem hafa gengist undir 

kynleiðréttingu ættu að hafa rétt til þess að giftast 

eftir að hafa skipt um kyn?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 94,1 93,5 

 Nei 0 0,9 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 5,9 5,6 

ó ómarktækt   **p<0,05 
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Tafla 5. Framhald 

Finnst þér að einstaklingar sem hafa gengist undir 

kynleiðréttingu og eru einhleypir, ættu að hafa 

sama rétt og aðrir einhleypir til þess að ættleiða 

og ala upp barn?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 77,9 80 

 Nei 7,4 6,4 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 14,7 13,6 

Ertu á þeirri skoðun að einstaklingar sem hafa 

gengist undir kynleiðréttingu og eru í hjónabandi 

ættu að hafa sama rétt og annað gift fólk til þess 

að ættleiða og ala upp barn?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 85,3 84,8 

 Nei 3,7 3,9 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 11 11,3 

Finnst þér að einstaklingur sem hefur gengist 

undir kynleiðréttingu frá kvenmanni til 

karlmanns megi vinna með börnum t.d. vera 

kennari eða æskulýðsfulltrúi?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 88,3 88,2 

 Nei 2,9 2,8 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 8,8 9 

Finnst þér að einstaklingur sem hefur gengist 

undir kynleiðréttingu frá karlmanni til 

kvenmanns megi vinna með börnum t.d. vera 

kennari eða æskulýðsfulltrúi?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 88,3 88,1 

 Nei 2,9 2,8 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 8,8 9,1 

Gætir þú hugað þér að vinna með einstaklingi 

sem væri opinberlega trans?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Já 95,6 93,2 

 Nei 1,5 0,7 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 2,9 6,1 

Gætir þú hugsað þér að eiga vin sem væri 

opinberlega trans?** Kennaranemendur Aðrir 

 Já 93,4 84,5 

 Nei 2,2 3,6 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 4,4 11,9 

ó ómarktækt   **p<0,05 
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Tafla 5. Framhald 

Gætir þú hugsað þér að eiga maka sem væri 

opinberlega trans?** Kennaranemendur Aðrir 

 Já 4,4 4,3 

 Nei 55,2 67,7 
 Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 40,4 28 

Finnst þér að samfélagið og fjölmiðlar veiti trans 

fólki of mikla athygli?
ó Kennaranemendur Aðrir 

 Of mikla athygli 20,6 20,2 

 Passlega athygli 21,3 26,6 

 Of litla athygli 8,1 8,4 

 
Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 50 44,8 

ó ómarktækt   **p<0,05 

 

Viðhorf verðandi kennara samanborið við viðhorf annarra verðandi starfsstétta til 

trans fólks er svipað. Líkt og aðrir háskólanemar eru þeir með jákvæð viðhorf. 

Verðandi kennarar eru jákvæðari en aðrar verðandi starfsstéttir þegar litið er til þess 

hvort að þeir gætu hugsað sér að eiga trans einstakling fyrir vin (χ
2

(2)=7,49;p=,024). 

Mikill meirihluti þeirra eða rúm 93% svöruðu játandi á meðan tæplega 85% annarra 

starfsstétta svöruðu sömu spurningu játandi. Fáir gátu ekki hugsað sér að eiga trans 

einstakling fyrir vin eða rúm 2% verðandi kennara og tæplega 4% annarra verðandi 

starfsstétta. Einnig var munur á viðhorfum þegar litið var til þess hvort þeir væru 

tilbúnir til að eiga trans einstakling fyrir maka (χ
2

(2)=8,05;p=,018) þar sem verðandi 

kennarar voru ekki eins neikvæðir og aðrar verðandi starfsstéttir. Rúmlega 55% 

verðandi kennara voru ekki tilbúnir að eiga trans einstakling fyrir maka á meðan 

sambærilegt hlutfall annarra verðandi starfsstétta var tæplega 68%. Meirihluti 

verðandi kennara höfðu þó ekki myndað sér skoðun um það eða rúm 40%. 

Sambærilegt hlutfall annarra verðandi starfsstétta var 28%. 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf háskólanema til trans einstaklinga. 

Niðurstöður leiddu í ljós að almennt voru viðhorf jákvæð til trans einstaklinga. 

Meirihluti háskólanemenda töldu trans einstaklinga eiga rétt á því gangast undir 

hormónameðferð og kynleiðréttingaraðgerð, hafa sömu réttindi og aðrir til að giftast, 

ættleiða barn og vinna með börnum. Flestir voru einnig jákvæðir gagnvart réttindum 

þeirra til að skipta um nafn og kennimark í þjóðskrá. Munur kom fram á viðhorfum 

kynjanna sem studdi tilgátuna um að karlar hafi neikvæðari viðhorf til trans 

einstaklinga en konur. Þessar niðurstöður samræmast fyrri rannsóknum sem gerðar 

hafa verið á þessu viðfangsefni erlendis (Antoszewski o.fl., 2007; Claman, 2007; 

Gerhardstein og Anderson, 2010; Hill og Willoughby, 2005; Landén og Innala, 2000; 

Nagoshi o.fl., 2008; Tee og Hegarty, 2006; Winter o.fl., 2008). Einnig var tilgátan 

studd um að þeir sem telja trans vera af sálfræðilegum toga séu með neikvæðari 

viðhorf en þeir sem telja trans vera af líffræðilegum toga líkt og niðurstöður erlendra 

rannsókna sýna fram á (Antoszewski o.fl., 2007; Claman, 2007; Landén og Innala, 

2000). Hvorki reyndist þó vera tölfræðilega marktækur munur á viðhorfum verðandi 

heilbrigðisstarfsfólks og verðandi kennara samanborið við aðrar verðandi starfsstéttir 

líkt og búist var við. Það er vegna þess að þegar á heildina er litið leiddu niðurstöður 

í ljós að meirihluti háskólanema, óháð námsbraut, höfðu jákvæð viðhorf til trans 

einstaklinga. Sem er í takt við það sem erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á og 

kemur því ekki á óvart (Antoszewski o.fl., 2007; Landén og Innala, 2000; Winter 

o.fl., 2008). Jákvæð viðhorf þátttakenda mætti þó mögulega útskýra með 

rjáfuráhrifum. Ekki voru þó margir tilbúnir að eiga trans einstakling fyrir maka en 

flestir gátu hugsað sér að eiga trans einstakling fyrir vin og enn fleiri gátu hugsað sér 
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að vinna með einstaklingi sem væri trans. Þessar niðurstöður eru í takt við 

niðurstöður rannsóknar Landén og Innala (2000). Þetta gefur til kynna að því nánari 

sem samskiptin eru því verri viðhorf koma í ljós. Þannig er augljóst að fólk 

viðurkennir tilverurétt þessa hóps en sér hann um leið sem skýrt afmarkaðan hóp. 

Athyglisvert er að meirihluti þeirra sem telja trans vera af líffræðilegum toga ásamt 

meirihluta háskólanema, telja einstaklinginn sjálfan eiga að borga fyrir 

kynleiðréttingu en ekki ríkissjóður. Áhugavert væri að skoða hvers vegna þeir sem 

telja trans vera af líffræðilegum toga telji að ríkissjóður eigi ekki að taka þátt í 

kostnaði við kynleiðréttingu líkt og hann tekur þátt í kostnaði ýmissa aðgerða sem 

eru framkvæmdar vegna líffræðilegra orsaka eins og t.d. fæðingagallar. Þetta eru 

athyglisverðar niðurstöður í ljósi þess að hér á landi ber ríkissjóður kostnaðinn af 

kynleiðréttingaraðgerðum sem er breyting á bæði kynfærum og brjóstum en vilji 

einstaklingurinn gangast undir frekari lýtaaðgerðir þá þarf hann að bera þann kostnað 

sjálfur. Þessar niðurstöður geta mögulega stafað af því að fólk telji 

kynleiðréttingaraðgerð vera lýtaaðgerð og þess vegna ætti ríkissjóður ekki að borga 

fyrir aðgerð af slíku tagi, ekki frekar en aðrar lýtaaðgerðir. Svipaðar niðurstöður 

komu fram í rannsóknum Antoszewski o.fl. (2007) og Landén og Innala, (2000).  

Þó að niðurstöður þessarar rannsóknar sýni fram á að meirihluti háskólanema  

séu með jákvæð viðhorf til trans einsaklinga þá er ekki víst að viðhorf nemenda 

Háskólans á Akureyri, endurspegli viðhorf íslensku þjóðarinnar í heild sinni og því 

óvarlegt að alhæfa um niðurstöður á alla Íslendinga.Til að mynda var kynjahlutfall í 

þessari rannsókn mjög ójafnt. Fleiri konur en karlar stunda nám við Háskólann á 

Akureyri en það er sambærilegt hlutfall kynja við flesta aðra háskóla landsins. 

Úrtakið Háskólinn á Akureyri varð fyrir valinu vegna hentugleika og skorti á 

fjármagni og tíma. Til að fá betri innsýn í viðhorf Íslendinga til trans einstaklinga 
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væri gagnlegt að endurtaka rannsóknina með stærra úrtaki sem endurspeglaði betur 

íslensku þjóðina og tæki með þætti eins og menntun, kyn, aldur, störf, stétt og búsetu.  

Þar sem þessi spurningarlisti hefur hingað til ekki verið gerður að kvarða hvorki 

hérlendis né erlendis væri áhugavert að búa til kvarða úr honum og þannig notast við 

þáttagreiningu. Með því fengjust næmari mælingar og minni hætta yrði á týpu 1 

villum en sökum tímaskorts og þar sem viðfangsefni þessa verkefnis var að kanna 

viðhorf háskólanema til trans einstaklinga var ekki ráðist í það að búa til kvarða fyrir 

listann. Þess má þó geta að úrtak þessarar rannsóknar er stórt og því er minni hætta á 

týpu villum. Í framhaldi af þessari rannsókn væri einnig áhugavert að gera rannsókn 

meðal trans einstaklinga til að kanna hvernig þeir upplifa viðhorf annarra og hvort að 

það samræmist núverandi niðurstöðum um almennt jákvætt viðhorf til trans 

einstaklinga. Þannig mætti skoða hvort að þetta jákvæða viðhorf skilaði sér í raun til 

trans einstaklinga í samfélaginu og hvernig þeir upplifa það. Einnig væri áhugavert 

að bera þær niðurstöður saman við niðurstöður sambærilegra erlendra rannsókna til 

þess að skoða hvort að hvort að munur sé á upplifun lífsgæða trans einstaklinga 

hérlendis samanborið við aðrar þjóðir. Mikilvægt er að þessir einstaklingar upplifi og 

njóti virðingar og réttinda til jafns við alla aðra. Þeir eiga að hafa rétt til þess að lifa 

sínu lífi án þess að verða fyrir fordómum og mismunun af hálfu annarra. Því er 

tímabært að vekja athygli á málefnum og stöðu trans fólks hér á landi og tryggja það 

að staða þeirra hérlendis sé á engan hátt verri en gengur og gerist annarsstaðar í 

heiminum. 
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Viðaukar 

Viðauki A: Spurningalisti 

Taka skal fram að ekki verður hægt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga og 

hvorki er skylt að svara listanum í heild né einstökum spurningum. 

 

Skilgreining á transsexualism eða trans eins og talað er um á íslensku. 

Trans kemur fram hjá bæði körlum og konum sem lýsir sér þannig að einstaklingur 

upplifir sig af gagnstæðu kyni. Trans einstaklingar eru oft sagðir vera fastir í röngum 

líkama og hafi sterka löngun til þess að lifa sem einstaklingur af gagnstæðu kyni, 

leiðrétta kyn sitt og vera viðurkenndir sem slíkir. Kynleiðrétting felur í sér að skipta 

um nafn, að gangast undir hormónameðferð með hormónum af gagnstæðu kyni og 

aðgerð á kynfærum til að breyta líkamanum svo hann samsvari viðeigandi kyni. 

Transsexualism er ekki það sama og að vera klæðskiptingur, sem vísar til karlmanna 

sem klæða sig í kvenmannsföt. Klæðskiptingar sækjast ekki eftir því að skipta um 

kyn.  

 

Hvort ert þú karl eða kona? 
□   Karl 

□   Kona 

  

Hvaða aldursbili tilheyrir þú? 

□   18 – 23 ára 

□   24 – 29 ára 

□   30 – 35 ára 

□   36 – 41 ára 

□   42 ára eða eldri 

 

Hvaða deild tilheyrir þú innan háskólans á Akureyri? 

□  Viðskiptadeild 

□  Hjúkrunarfræðideild 

□  Félagsvísindadeild 

□  Kennaradeild 

□  Lagadeild 

□  Iðjuþjálfunarfræðideild 

□  Framhaldsdeild í heilbrigðisvísindum 

□  Auðlindadeild 

 

Hver er núverandi hjúskaparstaða þín? 
□   Einhleyp(ur) 

□   Í sambúð  

□   Gift(ur) 

 

Átt þú barn/börn? 
□   Já 

□   Nei 
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Hvaða trúfélagi tilheyrir þú? 
□   Þjóðkirkjunni 

□   Tilheyri öðru trúfélagi  

      Ef öðru trúfélagi þá hverju? ______________ 

□   Tilheyri engu trúfélagi 

  

Hverja telur þú kynhneigð þína vera? 
□   Gagnkynhneigð(ur) 

□   Samkynhneigð(ur) 

□   Tvíkynhneigð(ur) 

□   Er ekki viss 

  

Átt þú einhverja fjölskyldumeðlimi sem eru trans? 
□   Já 

□   Nei 

□   Veit ekki 

 

Finnst þér trans vera sjúkdómur sem er hægt að lækna? 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/ hef ekki hugsað út í það 

 

Finnst þér að manneskja sem upplifir sig af röngu kyni ætti að hafa tækifæri til 

þess að: 

 

Skipta um nafn? 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Breyta um kennimark í þjóðskrá? 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Fara í hormónameðferð með kynhormónum af gagnstæðu kyni? 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Fara í kynleiðréttingu? 
□   Já 

□   Nei  

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Hver ætti að bera kostnaðinn af kynleiðréttingu? 

□   Ríkissjóður 

□   Einstaklingurinn sjálfur 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 
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Finnst þér að einstaklingar sem hafa gengist undir kynleiðréttingu ættu að hafa 

rétt til þess að giftast eftir að hafa skipt um kyn?  

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Finnst þér að einstaklingar sem hafa gengist undir kynleiðréttingu og eru 

einhleypir, ættu að hafa sama rétt og aðrir einhleypir til þess að ættleiða og ala 

upp barn? 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Ertu á þeirri skoðun að einstaklingar sem hafa gengist undir kynleiðréttingu og 

eru í hjónabandi ættu að hafa sama rétt og annað gift fólk til þess að ættleiða og 

ala upp barn? 

□   já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Finnst þér að einstaklingur sem hefur gengist undir kynleiðréttingu frá                      

kvenmanni til karlmanns megi vinna með börnum t.d. vera kennari eða 

æskulýðsfulltrúi? 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Finnst þér að einstaklingur sem hefur gengist undir kynleiðréttingu frá 

karlmanni til kvenmanns megi vinna með börnum t.d. vera kennari eða 

æskulýðsfulltrúi? 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Gætir þú hugsað þér að vinna með einstaklingi sem væri opinberlega trans? 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Gætir þú hugsað þér að eiga vin sem væri opinberlega trans? 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Gætir þú hugsað þér að eiga maka sem væri opinberlega trans? 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 
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Finnst þér að samfélagið og fjölmiðlar veiti trans fólki of mikla athygli? 

□   Of mikla athygli 

□   Passlega athygli 

□   Of litla athygli 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Þekkir þú einhvern sem er trans? 

□   Já 

□   Nei 

 

Heldur þú að tilfelli trans fólks hafi aukist á Íslandi á síðustu 20 árum 

□   Já 

□   Nei 

□   Hef enga skoðun/hef ekki hugsað út í það 

 

Hvað heldur þú að geri einstaklinga trans? 

□   Það er val hvers og eins 

□   Það lærist  

□   Það er meðfætt 

□   Margvíslegar upplifanir í æsku 

□   Smitandi sjúkdómur 

□   Annað  
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Viðauki B: Leyfi frá persónuvernd 
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Viðauki C: Bréf til kannananefndar Háskólans á Akureyri 

Sæl Sólveig 

 

Við erum nemendur á þriðja ári í sálfræði í Háskólanum á Akureyri og erum að vinna 

að BA-verkefninu okkar um þessar mundir. Ætlunin er að skoða viðhorf  

háskólanema til trans einstaklinga. Rannsóknin er nafnlaus og ekki verður hægt að 

rekja neinar upplýsingar til þátttakendanna. Notast verður við netkannanaforritið 

www.surveymonkey.com og hægt er að stilla það þannig að það geymi hvorki IP-

tölu né netföng þátttakenda og munum við gera það. Þannig tryggjum við að ekki sé 

sé hægt að rekja svör til þátttakenda. Unnið verður úr tölulegum upplýsingum með 

tölfræðiforritinu SPSS. Tekið verður fram að þátttakendum er hvorki skylt að svara 

spurningalistanum í heild sinni né einstökum spurningum. Leiðbeinandi okkar er 

Kristín E. Viðarsdóttir sálfræðingur og stundakennari hér við skólann 

(kristinev@unak.is). 

Erindi þessa tölvupósts er að fá leyfi þitt til að leggja fyrir spurningarlista á 

tölvutæku formi til nemenda Háskólans á Akureyri í gegnum skólanetfang þeirra.  

Við erum ekki búnar að senda umsókn til persónuverndar því við erum að bíða eftir 

að leiðbeinandinn okkar samþykki umsóknina. Umsókn til þeirra verður send sem 

allra fyrst. 

 

Bestu kveðjur  

Barbara Helgadóttir og Helga Lind Sigmundsdóttir. 

 

Svar frá kannananefnd Háskólans á Akureyri 

 

Sæl Barbara. 

 

Ég framsendi þetta til Stefáns Jóhanssonar sem sér um Stefaníu til að biðja hann að 

senda þetta út bið hann að láta vita þegar þetta er farið. Síðan þurfið þið að senda 

áminningarbréfið á mig eða á Stefán þegar það þarf að fara.  

Annars held ég að þetta sé komið bara. Læt vita ef það er eitthvað annað.  

 

Mbk, Solveig  

 

mailto:kristinev@unak.is


VIÐHORF HÁSKÓLANEMA TIL TRANS EINSTAKLINGA  63 

 

 

Viðauki D: Bréf til forseta fræðasviða Háskólans á Akureyri 

Kæri deildarforseti 

 

Við erum nemendur á þriðja ári í sálfræði í Háskólanum á Akureyri og erum að vinna 

að BA-verkefninu okkar um þessar mundir. Ætlunin er að skoða viðhorf  

háskólanema til trans einstaklinga. Rannsóknin er nafnlaus og ekki verður hægt að 

rekja neinar upplýsingar til þátttakendanna. Tekið verður  fram að þátttakendum er 

hvorki skylt að svara spurningalistanum í heild sinni né einstökum spurningum. 

Leiðbeinandi okkar er Kristín E. Viðarsdóttir sálfræðingur og stundakennari hér við 

skólann (kristinev@unak.is). 

Erindi þessa tölvupósts er að fá leyfi þitt til að leggja fyrir spurningarlista á 

tölvutæku formi til nemenda Háskólans á Akureyri í gegnum skólanetfang þeirra.  

 

Bestu kveðjur  

Barbara Helgadóttir og Helga Lind Sigmundsdóttir. 

mailto:kristinev@unak.is
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Viðauki E: Þátttökubeiðnibréf til þátttakenda 

Kæri háskólanemi 

Við erum tveir nemar á lokaári í sálfræði við Háskólann á Akureyri og erum að gera 

BA-verkefnið okkar þar sem ætlunin er að skoða viðhorf háskólanema til trans 

einstaklinga. Trans einstaklingar eru minnihlutahópur sem lítið hefur verið 

rannsakaður og fannst okkur bæði áhugavert og tímabært að skoða viðhorf til trans 

einstaklinga á Íslandi og fjalla um stöðu þeirra. Rannsóknin er nafnlaus og ekki 

verður hægt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga. Okkur langar að biðja þig 

um að aðstoða okkur með því að svara stuttri spurningakönnun sem ætti ekki að taka 

lengur en fimm mínútur að svara. 

Taka skal fram að ekki er skylt að svara spurningarlistanum í heild né einstökum 

spurningum. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Kristín Elva Viðarsdóttir sálfræðingur og 

stundakennari við Háskólann á Akureyri. Netfang: kristinev@unak.is 

 

Vinsamlegast smelltu á eftirfarandi slóð til að taka þátt: 
https://www.surveymonkey.com/s/B9QDQR8  
 

Með fyrirfram þökk og von um góða þátttöku 

Helga Lind Sigmundsdóttir og Barbara Helgadóttir.  

mailto:kristinev@unak.is
https://www.surveymonkey.com/s/B9QDQR8
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Viðauki F: Ítrekunarbréf til þátttakenda 

Kæri háskólanemi 

Okkur langar að minna þig á spurningakönnunina varðandi viðhorf til trans 

einstaklinga og hvetja þig til þess að taka þátt því hvert svar skiptir miklu máli. 

Könnunin ætti ekki að taka lengri tíma en 5 mínútur í svörun. 

 

Vinsamlegast smelltu á eftirfarandi slóð til að taka þátt: 

https://www.surveymonkey.com/s/B9QDQR8 

 

Ef þú hefur nú þegar svarað könnuninni þá þökkum við þér kærlega fyrir þátttökuna, 

þú hefur aðstoðað okkur mikið. 

 

Kærar þakkir fyrir hjálpina 

Helga Lind Sigmundsdóttir og Barbara Helgadóttir 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/s/B9QDQR8

