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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á félagslega reynslu og upplifun 

transeinstaklinga hér á landi ásamt því að skoða upplifun þeirra af þeim stuðningi og 

þjónustuúrræðum sem í boði eru fyrir þennan hóp. Í rannsókninni var beitt eigindlegri 

aðferðarfræði þar sem tekin voru viðtöl við sex einstaklinga sem voru í eða höfðu lokið 

kynleiðréttingarferli. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa innsýn í hvernig það er að 

upplifa sig í röngu kynhlutverki og hvaða áhrif það getur haft á andlega líðan. 

Kynleiðréttingar hafa verið framkvæmdar hér á landi frá árinu 1997 og fer þeim 

sem sækja um kynleiðréttingarferli fjölgandi. Nákvæmur fjöldi transeinstaklinga er 

óþekktur en talið er að hér á landi séu um 30 til 40 transeinstaklingar. Erlendar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á málefnum transeinstaklinga gefa til kynna að það 

upplifi oft fordóma og mismunun í samfélaginu sem leiðir af sér andlega vanlíðan og 

skert lífsgæði. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um málefni transeinstaklinga hér á 

landi og engar á sviði félagsráðgjafar. 

Niðurstöðurnar sýna að flestir viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu togstreitu 

eða vanlíðan tengdan því að vera í röngu kynhlutverki, sér í lagi áður en þeir hófu 

kynleiðréttingarferlið. Skoðanir á stuðningi og þjónustuúrræðum voru skiptar og taldi 

hluti viðmælenda að bæði væri þörf á frekari sérfræðiþekkingu á sviðinu auk þess sem 

þeir töldu að núverandi löggjöf væri ekki fullnægjandi. 

 

Lykilorð 

Transeinstaklingar – kynáttunarvandi - kynleiðréttingar – félagsráðgjöf 
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Abstract 

This study aims at evaluating the social experiences and wellbeing of transsexuals in 

Iceland and their experiences with the support available to them. This qualitative study 

is based on interviews with six individuals who have or are undergoing gender 

reassignment treatment. The findings of this study provide an important insight into the 

experiences of people who find them being trapped into the wrong sex role and how 

that can affect their wellbeing. 

Gender reassignment treatments have been performed in Iceland since 1997 and 

the number of individuals who wish to be treated is growing. Existing studies suggest 

that transsexuals frequently experience prejudges and forms of discrimination, for 

certain people this can lead to emotional distress and anxiety. Limited amount of 

research has been done on trans-issues in Iceland and no prior research exists on trans-

issues in the social work discipline. 

The experiences for transsexuals varied from individual to individual, some 

experienced forms of tensions and emotional distress before beginning the gender 

reassignment treatment, some expressed discontent with the general services available 

to them in Iceland. Most participants criticized the lack of specialization in care for 

transgender people and called for positive legislative developments to facilitate the 

gender reassignment process. 

 

Key words 

Transsexuals – transgender - gender reassignment treatment - social work 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaritgerð í meistaranámi til starfsréttinda við 

Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Ég vil ég þakka viðmælendum mínum sem gáfu sér 

tíma til að deila með mér reynslu sinni og upplifun, en án þeirra hefði þessi rannsókn 

aldrei orðið að veruleika. Er það von undirritaðrar að rannsóknin muni varpa ljósi á 

félagslega reynslu og upplifun transeinstaklinga.  

Leiðbeinanda mínum Guðbjörgu Ottósdóttur þakka ég góðar leiðbeiningar og 

faglega leiðsögn. Ingunni Oddsdóttur vil ég þakka fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og 

vinkonum mínum Báru Jóhannesdóttur og Sigríði Valdimarsdóttur þakka ég fyrir góðar 

ábendingar og hjálp við yfirlestur. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolimæði 

og stuðning við vinnslu þessarar ritgerðar.  
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1.  Inngangur 

Að vera kona eða karlmaður er eitthvað sem flest okkar taka sem sjálfsögðum hlut. Frá 

fæðingu erum við skilgreind út frá líkamlegum einkennum og sjaldnast hugsum við 

nánar út í kyn eða kynvitund okkar. Þannig er þessu ekki farið hjá transeinstaklingum, 

kynvitund þeirra er ekki í samræmi við líffræðilegt kyn sem getur leitt til togstreitu og 

vanlíðan frá unga aldri.  

Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á málefnum transfólks gefa til kynna að 

það verði oft fyrir fordómum sem leiða af sér vanlíðan og skert lífsgæði. Transfólk er 

líklegra til að glíma við atvinnuleysi og hafa skertar atvinnutekjur ásamt því að verða 

frekar fyrir ofbeldi og fordómum bæði heima fyrir og úti í samfélaginu (Grossman og 

Augelli, 2007; Whittle, Turner og Al-Alami, 2007). Afleiðingarnar eru margvíslegar en 

rannsóknir gefa vísbendingar um að tíðni þunglyndis og kvíðaraskanna sé há auk þess 

sem tíðni sjálfsvíga og sjálfsvígstilrauna hefur mælst hærri en hjá almennu þýði (Meyer-

Bahlburg, 2010; Nuttbrock, Hwahng, Bockting, Rosenblum, Mason, Macri, og Becker, 

2010). Við greiningu á kynáttunarvanda hefur verið stuðst við greiningarkerfin 

Diagnostic and Statistical Manual (DSM) og International Classification of Disseasis (ICD), 

en þó hefur það verið umdeilt hvort kynáttunarvandi eigi heima innan greiningarkerfa 

um geðræn vandkvæði (Fish, 2013). 

Rannsóknir gefa til kynna að börn og unglingar með kynáttunarvanda verði oft fyrir 

einelti og fordómum í skóla sem leiðir gjarna til þess að þau hætta snemma í námi. 

Algengt er þó að þau fari í nám síðar og er menntunarstig transfólks víða á 

Vesturlöndum hærra en hjá almennu þýði (Turner, Whittle og Combs, 2009; Whittle, o. 

fl., 2007). Rannsókn sem framkvæmd var í Bretlandi sýndi að ungt transfólk varð bæði 

fyrir áreiti og einelti meðal skólafélaga, kennara og annars starfsfólks innan skólans. Um 

64% transmanna og um 44% transkvenna töldu sig hafa orðið fyrir áreiti eða einelti í 

skóla (Whittle, o. fl., 2007).  

Ekki eru til neinar aðgengilegar tölur um fjölda Íslendinga sem lokið hafa 

kynleiðréttingarferli. Fyrsta kynleiðréttingin var framkvæmd hér á landi árið 1997. Ef 

miðað er við sænskar tölur má gera ráð fyrir að fjöldi transeinstaklinga hérlendis sé á 

bilinu 30 til 40 manns, en á ári hverju leita þrír til fjórir einstaklingar til landlæknisteymis 

vegna kynáttunarvanda (Óttar Guðmundsson, 2011). Framan af voru engin sérstök lög 

hér á landi um réttindi einstaklinga með kynáttunarvanda. Árið 2011 var sett á fót nefnd 
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til að fjalla um réttarstöðu transeinstaklinga í kjölfar álits frá Umboðsmanni Alþingis 

(Þingskjal 1174, 2011-2012). Árið 2012 voru sett lög um réttarstöðu einstaklinga með 

kynáttunarvanda en þau heimila einstaklingum sem hafa verið undir eftirliti í 18 mánuði 

og lifað í kynhlutverki gagnstæðs kyn í að minnsta eitt ár að sækja um nafnabreytingu í 

þjóðskrá (Lög um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda nr. 57/2012).  

Við gerð ritgerðarinnar var stuðst við fræðilegar heimildir úr greinum og 

rannsóknum sem tengjast transeinstaklingum en fyrirliggjandi er töluvert magn af efni 

sem gefið hefur verið út í bæði sál- og kynjafræði. Einnig var stuðst við heimildir úr 

fræðiritum félagsráðgjafa, en töluvert erfiðara var að nálgast fræðilegt efni á þeim 

vettvangi þar sem enn er nokkur skortur á rannsóknum á sviði félagsráðgjafar, bæði hér 

á landi sem og erlendis.  

1.1. Tilgangur og markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna félagslega reynslu og upplifun transeinstaklinga 

og upplifun þeirra á viðhorfum sem þeir mæta á samfélaginu. Jafnframt er ætlunin að 

skoða upplifun þeirra á stuðnings- og þjónustuúrræðum sem í boði er fyrir þennan hóp 

og hvort eitthvað megi betur fara. 

Með rannsókninni er vonast til þess að hægt sé að varpa ljósi á reynslu og upplifun 

transeinstaklinga með það að markmiði að rannsóknin geti nýst félagsráðgjöfum og 

öðru fagfólki sem kemur að málaflokknum. Hagnýt gildi rannsóknarinnar felast í 

ábendingum viðmælenda um hvað betur má fara í stuðningi og þjónustu við 

transeinstaklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar geta einnig gefið tilefni til frekari 

rannsókna á sviðinu. Þó skal hafa í huga að aðeins er um lítið úrtak að ræða og því ekki 

hægt að alhæfa um reynslu og upplifun transeinstaklinga. 

Fáar rannsóknir eru fyrirliggjandi um málefni transeinstaklinga hér á landi og engar 

á sviði félagsráðgjafar og er því mikilvægt að varpa ljósi á reynslu og upplifun 

transeinstaklinga hér á landi. Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

 

 Hver er félagsleg reynsla og upplifun transeinstaklinga hér á landi? 

 Hver er reynsla transeinstaklinga af þeim stuðnings- og þjónustuúrræðum 

sem í boði er fyrir þennan hóp? 



14 

1.2.  Val á viðfangsefni  

Rannsakandi hefur ætíð haft áhuga á mannréttindum og borið virðingu fyrir þeim sem 

þora að fara sínar eigin leiðir þó að þær séu á skjön við það sem tíðkast í samfélaginu. Er 

margbreytileikinn mikilvægur í samfélaginu, hann gerir tilveruna áhugaverðari og 

skemmtilegri, dregur úr fordómum og stuðlar almennt að betri líðan. Undanfarna tvo 

áratugi hefur rannsakandi fylgst með umræðu um kynleiðréttingar, bæði í fjölmiðlum og 

út í samfélaginu. Hefur sú umræða oftar en ekki einkennst af miklum fordómum og 

vanþekkingu á málefnum transeinstaklinga. Í siðareglum félagsráðgjafa kemur fram að 

grundvöllur félagsráðgjafar sé virðing fyrir sérstöðu einstaklingsins. Eins eiga 

félagsráðgjafar að vinna gegn mannréttindabrotum og sporna gegn félagslegu ranglæti 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Samkvæmt erlendum rannsóknum verða 

einstaklingar með kynáttunarvanda oft fyrir fordómum, upplifa mikið mótlæti og glíma 

oft í kjölfarið við sálræna erfiðleika (Meyer-Bahlburg, 2010; Nuttbrock, o. fl., 2010). Hér 

á landi hafa verið framkvæmdar fáar rannsóknir um málefni transeinstaklinga og engar 

eftir því sem rannsakandi kemst næst á sviði félagsráðgjafar. Því er mikilvægt að 

félagsráðgjafar séu meðvitaðir um stöðu þessa hóps hér á landi til að geta á sem 

skilvirkastan hátt, veitt transeinstaklingum stuðning og aðstoð við hæfi. 

Þannig telur rannsakandi félagsráðgjöf tengjast verkefnavali vel en fordómar og 

þekkingarleysi geta haft mikil áhrif á virkni og þátttöku einstaklinga í samfélaginu og eru 

félagsráðgjafar þar ekki undanskildir. Undanfarið hafa ýmis mannréttindasamtök vakið 

athygli á lakri stöðu transeinstaklinga (Fish, 2012). Eins hafa National Association of 

Social Workers (NASW) bent á að transeinstaklingar verði daglega fyrir stimplun vegna 

fáfræði í samfélaginu sem leiði til fordóma og mismununar. Eru afleiðingarnar neikvæð 

áhrif á andlega og líkamlega heilsu, nám, starf og þátttöku í samfélaginu (NASW, e.d.). 

Undanfarin ár hefur rannsakandi starfað bæði hjá félagsþjónustu sveitarfélaganna 

og sem heilbrigðisstarfsmaður á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Var því verkefni sem 

sameinaði áhuga rannsakanda á málefnum sem snerta bæði heilbrigðis- og 

félagsvísindasvið ákjósanlegur kostur. Í fyrstu hafði rannsakandi hug á að skrifa um líðan 

einstaklinga í kjölfar kynleiðréttingarferlis en með auknum lestri um málefnið hefur 

áhugi rannsakanda beinst frekar að félagslegri reynslu og upplifun þeirra sem kjósa að 

lifa í öðru kynhlutverki, burtséð frá því hvar þeir eru staddir í leiðréttingarferlinu. 



15 

1.3.  Hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á málefnum transeinstaklinga sem sýnt 

hafa fram á fordóma og mismunun í samfélaginu sem getur leitt til geðrænna 

vandkvæða eins og kvíða og þunglyndis (Meyer-Bahlburg, 2010; Nuttbrock, o. fl., 2010). 

Hér á landi hafa fáar rannsóknir verið gerðar á málefnum transeinstaklinga, er því að 

mati rannsakanda rík þörf á slíkum rannsóknum. Markmið rannsóknarinnar er að varpa 

ljósi á líðan og félagslega reynslu þessa hóps út frá þeirra eigin upplifun og sjónarmiðum 

með það að leiðarljósi að upplýsa og auka skilning ásamt því að skoða hvort bæta megi 

þjónustu og stuðning. Er það von rannsakanda að rannsóknin hafi hagnýtt gildi fyrir 

félagsráðgjafa og aðra sem koma að málefnum transeinstaklinga. 

1.4.  Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm hluta. Fyrsti kafli er inngangur en tilgangur hans er að lýsa í 

stuttu máli efni og markmiði ritgerðarinnar. Annar kaflinn er fræðilegur hluti 

ritgerðarinnar en hann skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta hans verður fjallað um 

skilgreiningar og hugtök og það helsta sem kemur að kynleiðréttingarferlinu. Annar hluti 

fjallar um kenningar sem tengjast kynhlutverki og kyngervi. Í þriðja hlutanum verður 

fjallað um líðan og félagslega stöðu transeinstaklinga, þar á meðal samskipti við 

fjölskyldu, atvinnustöðu og samfélagsleg viðhorf. Að lokum mun fjórði hlutinn fjalla um 

mannréttindi og félagsráðgjöf. Þriðji kafli ritgerðarinnar greinir frá rannsóknaraðferð 

ásamt framkvæmd rannsóknarinnar og niðurstöður rannsóknarinnar verða síðan settar 

fram í fjórða kafla. Fimmti kafli er umræðukafli en þar verður fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar í samhengi við efni fræðilega hluta ritgerðarinnar. Sjötti kaflinn mun 

síðan innihalda lokaorð rannsóknarinnar. 

  



16 

2.  Fræðilegur hluti 

Eftirfarandi kafla er skipt í fjóra hluta. Í fyrsta hluta verður fjallað um hugtök og 

skilgreiningar sem tengjast efni ritgerðarinnar. Í kjölfarið verður svo fjallað lauslega um 

upphaf kynleiðréttinga, skilgreiningar á kynáttunarvanda og aðra þætti sem snerta 

kynleiðréttingarferlið. Annar hluti fjallar um kenningar sem tengjast kynhlutverki og 

kyngervi og þriðji hlutinn um líðan og félagslega stöðu transeinstaklinga. Að lokum 

verður fjallað mannréttindi og félagsráðgjöf. 

2.1.1. Helstu skilgreiningar og hugtök 

Fjöldinn allur er til af hugtökum um transfólk og aðra kynferðisfrábrugðna einstaklinga. 

Skilgreiningar hafa verið mismunandi en ólíkar skoðanir hafa verið um nálganir og 

skilgreiningar innan fræðanna (NASW, e.d.; Cohen-Kettenis og Pfäfflin, 2010). Hér 

verður fjallað um algengustu hugtökin en lítil hefð er fyrir mörgum þeirra í íslenskri 

tungu. Mun helst verða stuðst við skilgreiningar úr þeim fræðilegu heimildum sem 

notaðar voru við gerð ritgerðarinnar. Til aðgreiningar verður oftast fjallað um 

transeinstaklinga við almenna umfjöllun en um einstaklinga með kynáttunarvanda þegar 

fjallað er um transeinstaklinga út frá læknisfræðilegri nálgun.  

Kyn (e. sex) vísar til eiginleika og líffræðilegra þátta sem skilgreina einstaklinginn 

sem kvenkyns, karlkyns eða millikyns. Þessir þættir eru ákvarðaðir út frá X og Y 

litningum og eru óbreytanlegt líffræðilegt ferli (Stryker, 2008). Innan transsamfélagsins 

er fjölbreytilegur hópur með mismunandi upplifun á kyni, kyngervi og kynvitund. Sumir 

upplifa sig í ákveðnu kynhlutverki og skilgreina sig út frá vísinda- og læknisfræðilegum 

skilgreiningum innan tvíhyggjukerfisins karl og kona, á meðan aðrir kjósa að skilgreina 

sig sem hvorugt eða bæði. Þeir sem hafnað hafa vísinda- og læknisfræðilegum 

skilgreiningum hafa gjarnan skilgreint sig sem hinsegin kyn (e. genderqueer) sem getur 

verið bæði, hvorugt eða einhvers staðar á milli (Cashore og Tuason, 2009). Nokkur fjöldi 

er af skilgreiningum á kyni meðal transfólks en hugmyndir og umræður um fljótandi kyn 

kynhneigð eða kynvitund hafa verið áberandi í samfélagi transfólks (Cohen, Padilla og 

Aravena, 2006; Roen, 2002; Nagoshi og Brzuzy, 2010). Líta má á hugmyndir um fljótandi 

kyn sem fljótandi samfellu mismunandi karl- og kvenlegra eiginleika (Cohen, o. fl., 2006) 

en hugtakið nær yfir fjölbreyttari og sveigjanlegri kynhegðun, þar sem hegðun getur 

verið breytileg frá degi til dags. Þannig þarf hegðun barns ekki að vera bundin við 
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hefðbundin kynhlutverk stráka eða stelpna, heldur getur barnið upplifað sig sem strák 

annan daginn og stelpu hinn eða sem hvorugt (Genderspectrum, e.d.). Í sumum tilfellum 

getur það þó verið lífsspursmál fyrir transfólk að geta skilgreint sig innan tvíhyggjunnar. 

Það að skilgreina sig sem annað kynið getur gert transfólki kleift að stunda vinnu og 

komið í veg fyrir að það sé beitt líkamlegu og andlegu ofbeldi eða jafnvel myrt fyrir að 

vera „skrítið“ (Sullivan, 2003).  

Kynvitund/kynímynd (e. gender identity) vísar til þess í hvaða kyni einstaklingurinn 

upplifir sig, það er kvenkyns eða karlkyns. Hjá flestum er upplifun á kyni og kynvitund sú 

sama en hjá transeinstaklingum er kynvitund ekki í samræmi við líffræðilegt kyn. Sumir 

telja að transeinstaklingar fæðist með ákveðna kynvitund á meðan aðrir telja að uppeldi 

eða aðrir samfélagslegir þættir hafi áhrif á hvernig kynvitund mótast (Stryker, 2008). 

Kynhlutverk (e. gender role) er hægt að skilgreina sem félagslegar væntingar um 

kynhegðun og útlit út frá líffræðilegu kyni. Sem dæmi um ákveðin kynhlutverk eru 

stelpur sem klæðast kjólum og leika sér með dúkkur og strákar sem klæðast buxum og 

leika sér með bíla. Kynhutverk geta verið breytileg eftir tíma og samfélögum (Davis, 

2009).  

Kyngervi (e. gender) lýsir samfélags- og menningarbundnum gildum sem byggjast á 

kyni. Orðin karl og kona vísa til kyngervis sem ákvarðað er út frá samfélaginu hverju 

sinni. Enginn fæðist kona eða karl heldur verður það í gegnum flókið, félagslegt ferli 

(Stryker, 2008; Lips, 2005). 

Kynhneigð (e. sexual orientation) lýsir því að hvaða kyni einstaklingar laðast að. Þeir 

sem laðast að eigin kyni eru samkynhneigðir, gangkynhneigðir laðast að gagnstæðu kyni 

og tvíkynhneigðir að báðum kynjum (Brown og Rounsley, 2003). Transfólk og 

samkynhneigðir hafa oft verið flokkaðir saman sem minnihlutahópur, þar sem þeir eiga 

það sameiginlegt að falla ekki inn í staðalmyndir um kyn eða kynhneigð (Cashore og 

Tuason, 2009). Framan af var almennt talið að transeinstaklingar væru samkynhneigðir, 

en í dag eru menn meðvitaðir um að kynhneigð þeirra er jafn mismunandi og hjá öðrum 

(Lawrence, 2005). Sem dæmi þá kom fram í rannsókn Factor og Rothblum (2008) að um 

75% transkvenna löðuðust að líffræðilegum konum og um 33% að karlmönnum. Um 

67% transmanna laðaðist að samkynhneigðum konum og um 8% að samkynhneigðum 

karlmönnum.  
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Transfólk (e. transgender) er regnhlífarhugtak sem gjarnan er notað yfir þá 

einstaklinga sem kjósa á einhvern hátt að vera í gagnstæðu kynhlutverki, hvort sem það 

er tímabundið eða til lengri tíma. Innan þessa hóps eru meðal annars einstaklingar með 

klæðskiptihneigð, millikyn, transeinstaklingar, dragdrottningar og dragkóngar (Sullivan, 

2003; Davis, 2009). 

Kynáttunarvandi (e. transsexualism) er hugtak sem notað er yfir þá einstaklinga 

sem hafa sterka löngun til þess að tilheyra gagnstæðu kyni og sækjast eftir að láta 

leiðrétta kyn sitt (Brown og Rounsley, 2003). Hugtakið birtist fyrst í grein eftir Hirschfeld 

árið 1923 en á þeim tíma var það ekki eingöngu bundið við transeinstaklinga heldur 

einnig klæðskiptinga og samkynhneigða (Stryker, 2008; Pleak, 2009). Hugtakið var lítið 

notað framan af, en upp úr 1950 hóf Harry Benjamin að nota hugtakið til að lýsa 

einstaklingum með kynáttunarvanda (Stryker, 2008; Meyerowitz, 2002). Íslenska 

þýðingin kynskiptihneigð hefur gjarnan verið notuð en hér verður notast við hugtakið 

kynáttunarvandi þar sem orðið kynskiptihneigð hefur þótt gefa neikvæða merkingu 

(Þingskjal 1174, 2011-2012). Hugtakið kynáttunarvandi hefur einnig verið notað sem 

þýðing á gender identity disorder sem skilgreint er í greiningarkerfi DSM-IV og ICD-10. 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um orsakir kynáttunarvanda, bæði út frá líf- og 

sálfræðilegum þáttum. Kenningar um líffræðilegar orsakir hafa til að mynda fjallað um 

hormónaójafnvægi á meðgöngu eða galla í kynlitningum á meðan sálfræðilegar 

skýringar hafa verið tengdar uppeldi eða tengslamyndun við foreldra. Engar rannsóknir 

hafa þó gefið fullnægjandi skýringu á kynáttunarvanda (Cohen-Kettenis og Gooren, 

1999). 

Transeinstaklingur (e. transsexual) verður hér notað þegar fjallað er um 

einstaklinga sem kjósa að leiðrétta kyn sitt. Það kemur í stað íslensku þýðingarinnar 

kynskiptingur sem hefur þótt gefa neikvæða merkingu (Þingskjal 1174, 2011-2012). 

Kynferðisami (e. gender dysphoria) vísar til vanlíðan eða óþægjanda vegna 

ósamræmis á milli kyngervis og líffræðilegs kyns (Hines, 2010, DSM-5, 2013). Hugtakið 

var fyrst notað upp úr 1970 og kom þá í stað hugtaksins transsexualism hjá 

fræðimönnum í sál- og læknisfræði (Hines, 2010). 

Kynleiðréttingarferli (e. gender reasignment treatment) er læknisfræðilegt ferli með 

þann tilgang að leiðrétta kyn einstaklingsins. Það getur meðal annars falið í sér 

hormónameðferð og skurðaðgerðir á kyn- og æxlunarfærum (Sullivan, 2003). 
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Transeinstaklingum er gjarnan skipt í þrennt; þeir sem ætla í kynleiðréttingu (e. 

preoperative transsexuals), þeir sem hafa lokið kynleiðréttingarferli (e. postoperative) og 

að lokum þeir sem lifa í gagnstæðu kynhlutverki en kjósa að fara ekki í leiðréttingarferli 

(e. nonoperative) (Gagné og Tewksbury, 1999; Nagoshi, Brzuzy og Terrel, 2012). 

Kynferðisfrábrugðin (e. gender variant) er regnhlífarhugtak yfir þá sem ekki falla að 

hefðbundnum hugmyndum um kynhneigð, kynhegðun eða útlit líffræðilegs kyns. Til 

þessa hóps teljast til að mynda einstaklingar sem skilgreina sig bæði kynin, hvorugt 

þeirra eða einhversstaðar þar á milli (Mallon, 2009; Budge, Katz-Wise, Tebbe, Howard, 

Schneider og Rodriguez, 2013). 

Klæðskiptihneigð (e. transvestism/cross-dresser) er hugtak sem vísar til þeirra sem 

kjósa að fara í hlutverk gagnstæðs kyns til dæmis með því að klæða sig í fatnað eða sýna 

hegðun sem tilheyrir gagnstæðu kyni. Klæðskiptingar kjósa ekki að lifa í hlutverki 

gagnstæðs kyns, heldur vera í því tímabundið og falla því ekki undir skilgreiningar um 

kynáttunarvanda (Hill og Willoughby, 2005; ICD-10, 1993 ). Hugtakið transvestite má 

rekja til  ársins 1910 og er ættað frá Magnus Hirschfeld en hann lýsti hugtakinu sem 

„erótískri þörf til að dulbúa sig“. Í dag er hugtakið cross dresser frekar notað en það 

þykir hlutlausara og hefur ekki sömu erótísku merkingu og eldra hugtakið (Stryker, 

2008). 

Transkona/transmaður (e. trans woman/trans man) eru einstaklingar sem kjósa að 

vera í kynhlutverki gagnstæðs kyns. Transkona er kona fædd í líffræðilegu kynhlutverki 

karlmanns og transmaður er maður fæddur í líffræðilegu kynhlutverki konu (Newfield, 

Hart, Dibble og Kohler, 2006). 

Millikyn (e. intersexuality) vísar til einstaklinga sem fæðast með einkenni beggja 

kynja og erfitt er að flokka sem annað kynið. Einkenni eru mismunandi en innan þessa 

hóps geta verið einstaklingar með kynfæri beggja kynja, einstaklingar með XY 

kynlitninga en kvenlegar línur eða konur með XX kynlitninga sem hvorki fæðast með leg 

eða eggjastokka. Talið er að einn af hverjum eitt til tvö þúsund einstaklingum sem 

fæðast, geti flokkast undir millikyn (Stryker, 2008). Í sumum menningarsamfélögum 

utan Vesturlanda hafa einstaklingar sem erfitt er að staðsetja innan tvenndarhyggjunnar 

verið skilgreindir sem þriðja kynið (Gagné og Tewksbury, 1999). 
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2.1.2. Upphaf og þróun kynleiðréttinga 

Fyrstu heimildir um kynleiðréttingu eru frá árinu 1882 þegar Sophie Hedwig varð 

opinberlega Herman Karl í kjölfar aðgerðar þar sem tilraun var gerð til að breyta henni 

úr konu í karlmann. Í kjölfarið voru fleiri tilraunir voru gerðar á þessu sviði en 

Laura/Michael Dillon er talin vera fyrsti transmaðurinn sem lauk fullu 

kynleiðréttingarferli árið 1945 (Sullivan, 2003). 

Magnus Hirschfeld var þýskur læknir sem hafði mikil áhrif á þróun kynleiðréttinga. 

Hann var einn af þeim fyrstu sem gerði tilraunir til að leiðrétta kyn fólks auk þess sem 

hann hafði töluverð áhrif á þróun hugtaka og greininga innan sviðsins. Hann er talin hafa 

verið hugmyndasmiðurinn á bak við hugtökin klæðskiptingur og kynáttunarvandi (e. 

transsexualism) en skilgreiningar hugtakana hafa þó breyst með tímanum (Meyerowitz, 

2002; Stryker, 2008). Upp úr 1920 hóf hann skipulagða starfsemi við að hjálpa fólki með 

kynáttunarvanda sem fólu meðal annars í sér skurðaðgerðir og meðferðir með þann 

tilgang að leiðrétta kyn fólks (Meyerowitz, 2002). 

Einn af þeim fyrstu og líklega einn þekktasti transeinstaklingurinn var Christine 

Jorgensen, dansk ættaður Bandaríkjamaður sem fór í aðgerð í Kaupmannahöfn árið 

1952. Þar sem Christine hafði verið hermaður og því boðberi karlmennskunnar fékk hún  

strax mikla athygli og umfjöllun í fjölmiðlum (Stryker, 2008). Í fyrstu höfðu hvorki hún né 

læknar hennar litið á aðgerðina sem leiðréttingarferli heldur átti aðgerðin að lækna 

samkynhneigð hennar sem á þeim tíma var skilgreind sem óeðlileg. Í kjölfarið var farið 

að fjalla um aðgerðina sem leiðréttingarferli og þörfin til að leiðrétta kyn skilgreind sem 

kynáttunarvandi (e. transexualism) (Cohen-Kettenis og Pfäfflin, 2010; Meyerowitz, 

2002). Christine er talin hafa átt nokkurn þátt í þróun kynleiðréttinga. Hún kynnti 

þennan möguleika fyrir einstaklingum með svipaða upplifun sem leiddi til þess að fleiri 

fylgdu í fótspor hennar (Stryker, 2008). 

Harry Benjamin var bandarískur kynfræðingur sem hafði mikil áhrif á þróun 

kynleiðréttinga á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar (Sullivan, 2003). Samkvæmt 

kenningum hans var kynáttunarvandi ekki sálrænn sjúkdómur né tengdist hann 

samkynhneigð, heldur líkamlegur sjúkdómur sem hægt væri að lækna með skurðaðgerð. 

Hann taldi að það sem skildi að klæðskiptihneigð og kynáttunarvanda væri að 

einstaklingar með kynáttunarvanda óskuðu ekki aðeins eftir því að vera í kynhlutverki 

gagnstæðs kyns heldur hefði það einnig óbeit á kynfærum sínum. Lækningin var því að 
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hans mati fólgin í kynleiðréttingaraðgerð sem framkvæmd var með skurðaðgerð. 

Skoðun hans hefur verið umdeild og telja margir að skurðaðgerð eigi að vera val þar sem 

aðgerðin er erfið og árangur ekki alltaf fullnægjandi. Benjamin þróaði fyrstu viðmiðin 

sem notuð voru við mat á kynáttunarvanda og er enn í dag stuðst við þessi viðmið 

(Sullivan, 2003). 

Fyrsta heilsugæslan sem sérhæfði sig í kynleiðréttingum í Bandaríkjunum var opnuð 

um miðjan sjöunda áratuginn á Johns Hopkins spítalanum í Baltimore. Heilsugæslan 

lokaði árið 1979, sama ár og fyrstu alþjóðlegu samtökin voru stofnuð eða Harry 

Benjamin International Gender Dysphoria Association. Samtökunum var breytt árið 

2009 og heita núna World Professional Association for Transgender Health (Meyer-

Bahlburg, 2010). Í dag eru samtökin leiðandi í meðferð fyrir  einstaklinga með 

kynáttunarvand en markmið þeirra er að transeinstaklingar finni sjálfsfyllingu og upplifi 

bætta andlega líðan (Newfield, o. fl., 2006). Kynáttunarvandi kom fyrst fram í 

greiningarviðmiðum DSM III um miðjan áttunda áratuginn, sama ár og greiningarviðmið 

um samkynhneigð var tekið út. Þetta var um fimmtíu árum eftir að fyrstu tilraunir við að 

leiðrétta kyn hófust en á þeim tíma hafði töluverð þróun átt sér stað í meðferð 

kynáttunarvanda (Cohen-Kettenis og Pfäfflin, 2010). 

Miklar breytingar hafa orðið í transsamfélaginu undanfarna tvo áratugi, bæði hvað 

varðar réttindi og sýnileika transeinstaklinga. Það hefur dregið úr einangrun þeirra og 

auðveldara er að nálgast upplýsingar og fræðslu um kynleiðréttingarferlið. Internetið er 

orðið vettvangur þar sem transeinstaklingar geta spjallað saman, fengið stuðning og 

deilt reynslu sinni með öðrum. Internetið hefur einnig gefið transeinstaklingum tækifæri 

til að koma á framfæri þeirri mismunun og áreiti sem það verður fyrir í samfélaginu og 

þannig stuðlað að lagabreytingum og auknum réttindum (Whittle, o. fl. 2007).  

Mikil umræða hefur verið undanfarna áratugi um réttindi transeinstaklinga en víða 

hefur lagalegur réttur þeirra verið takmarkaður sem gerir það að verkum að staða 

transeinstaklinga er misjöfn, bæði hvað varðar heilbrigðisþjónustu og lagaleg réttindi 

(Fish, 2012). Gott aðgengi að kynleiðréttingarferli, þjónusta og stuðningur í ferlinu eru 

mikilvæg og stuðla að betri líðan transeinstaklinga. Jafnframt er mikilvægt að 

transeinstaklingar geti gengið undir nafni sem tilheyrir leiðréttu kyni en vísbendingar eru 

um að transeinstaklingar sem eru löglega samþykktir í nýju kynhlutverki séu betur settir 

en hinir (Whittle o. fl., 2007). 
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2.1.3. Kynleiðréttingar á Íslandi 

Á ári hverju leita um þrír til fjórir einstaklingar til landlæknisnefndar vegna 

kynáttunarvanda. Ef miðað er við sænskar tölur má gera ráð fyrir að fjöldi 

transeinstaklinga hér á landi sé um 30 til 40 talsins. Hefur fjölda þeirra sem óska eftir 

kynleiðréttandi aðgerð fjölgað, sérstaklega í yngstu aldurshópunum (Óttar 

Guðmundsson, 2011). Frá árinu 1997 hafa 14 einstaklingar lokið kynleiðréttingarferli hér 

á landi og eru 15 einstaklingar í slíku ferli í dag (Óttar Guðmundsson, munnleg heimild 3. 

maí 2013). Engar nákvæmar tölur eru fyrirliggjandi um fjölda Íslendinga sem lokið hafa 

kynleiðréttingarferli en fyrsta breytingin á kyni í þjóðskrá var árið 1989. Þegar lög um 

réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda voru sett í júní árið 2012 höfðu alls 23 

einstaklingar látið breyta kyni sínu í þjóðskrá, þar af 15 transkonur og 8 transmenn 

(Þingskjal 1174, 2011-2012). Samkvæmt upplýsingum frá Landlæknisembættinu voru 

sendar fimm umsóknir um nafnabreytingu vegna breytinga á kyni til þjóðskrá árið 2012 

og hafa bæst við fimm umsóknir í viðbót á árinu 2013 (Hrefna Þorbjarnardóttir, munnleg 

heimild 21. nóvember 2013). 

Fyrstu Íslendingarnir sem fóru í kynleiðréttingarferli þurftu að leita erlendis en frá 

árinu 1996 hafa einstaklingar með kynáttunarvanda getað leitað meðferðar á 

Landspítala Háskólasjúkrahús þar sem fyrsta kynleiðréttingin framkvæmd árið 1997 

(Þingskjal 1174, 2011-2012). Fyrir tilstuðlan Ólafs Ólafssonar, fyrrum landlæknis, var árið 

1998 skipaður sérstakur starfshópur sérfræðinga til að annast meðferð og greiningu 

einstaklinga með kynáttunarvanda (Óttar Guðmundsson, 2011). Upphaflega var miðað 

við meðferð sem hafði tíðkast á Ríkissjúkrahússins í Kaupmannahöfn. Ekki þótti ástæða 

til að setja sérstök lög á þeim tíma en þá hafði enn ekki verið sett nein löggjöf í 

Danmörku (Umboðsmaður Alþingis, e.d.). 

2.1.4. Löggjöf á Íslandi 

Framan af voru engin lög um réttarstöðu transeinstaklinga hér á landi heldur var í helstu 

atriðum farið eftir þeim vinnureglum sem settar hafa verið fram í alþjóðlegum 

samþykktum. Árið 2011 var sett á fót nefnd til að fjalla um réttarstöðu transfólks í 

kjölfar álits frá umboðsmanni Alþingis og tillögu um réttarúrbætur fyrir transfólk sem 

lögð hafði verið fyrir 138. löggjafarþingi. Þetta kom til vegna kvörtunar til Umboðsmanns 

Alþingis vegna einstaklings sem hafði verið meinað að breyta nafni sínu í þjóðskrá þar 
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sem hann hafði enn ekki lokið kynleiðréttingarferli. Hafði viðkomandi á þeim tíma lifað í 

12 ár í gagnstæðu kynhlutverki (Þingskjal 1174, 2011-2012). 

Í kjölfar þessa voru lög um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda nr. 

57/2012 sett í júní árið 2012. Samkvæmt þeim getur einstaklingur sem hlotið hefur 

greiningu og fengið meðferð vegna kynáttunarvanda hjá Landspítala sótt um 

staðfestingu þess að hann tilheyri gagnstæðu kyni hjá sérfræðinefnd 

Landlæknisembættisins. Þarf hann þá að hafa verið undir eftirliti í 18 mánuði ásamt því 

að hafa lifað í kynhlutverki gagnstæðs kyns í að lágmarki eitt ár. Viðkomandi þarf að vera 

lögráða, hafa lögheimili á Íslandi, vera sjúkratryggður samkvæmt lögum um 

sjúkratryggingar og hafa haft samfellda löglega dvöl hér á landi í að minnst tvö ár. Þegar 

staðfesting er komin frá sérfræðinefndinni getur viðkomandi sótt um nafnabreytingu í 

þjóðskrá (Lög um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda nr. 57/2012). Hér á 

landi fer kostnaður við meðferð eftir almennum reglum um læknis- og lyfjakostnað. 

Kynleiðréttingaraðgerð á kyn- og æxlunarfærum er þeim að kostnaðarlausu, þar á meðal 

brjóstnám hjá transmönnum. Aðrar aðgerðir, til að mynda brjóstauppbygging 

transkvenna falla undir reglugerð nr. 772/2009 um lýtalækningar og þurfa því 

transkonurnar sjálfar að standa undir þeim kostnaði kynleiðréttingarferlisins (Þingskjal 

1174, 2011-2012). 

2.1.5. Fjöldi og aldur einstaklinga í leiðréttingarferli 

Engar nákvæmar skráningar eða tölur eru til um fjölda transeinstaklinga eða hversu 

margir hafa farið í kynleiðréttingarferli en erfitt hefur verið að áætla fjölda þeirra þar 

sem misjafnt er hvaða eða hversu mikla meðferð fólk þiggur. 

Víða hafa verið gerðar rannsóknir og reynt að áætla fjölda transeinstaklinga. Nýrri 

rannsóknir gefa tilefni til þess að áætla að fjöldi transeinstaklinga sé nokkuð hærri en 

áður var talið. Van-Kesteren (1996) telur að um einn af hverjum 11.000 einstaklingum sé 

með kynáttunarvanda og að hlutföllin séu þrjár transkonur á móti einum transmanni. Í 

nýlegu mati frá Belgíu er áætlað að fjöldi transkvenna sé einn á móti 12.900 og að fjöldi 

transmanna sé einn á móti 33.800 (Cuypere, Van Hemelrijck,  Heylens og Rubens, 2007). 

Fjöldi transkvenna hefur í flestum rannsóknum verið töluvert hærri (Cohen-Kettenis og 

Gooren, 1999; Van-Kesteren, 1996). Vísbendingar eru þó um að transmönnum fari 

fjölgandi en samkvæmt sænskum tölum hefur þeim sem óska eftir kynleiðréttingarferli 



24 

fjölgað, sérstaklega í hópi yngri transmanna (Johansson, Sundbom, Höjerback og 

Bodlund, 2010). Samkvæmt Fish (2012) eru tveir af hverjum þremur transeinstaklingum 

skráðir sem transkonur í Bretlandi, Danmörku, Frakklandi, Finnlandi, Ungverjalandi og 

Hollandi. Þessu er öfugt farið á Ítalíu, Grikklandi og Þýskalandi en í Svíþjóð eru hlutföll 

transkvenna og transmanna svipuð. Í töflu 1. má sjá yfirlit yfir helstu rannsóknir og 

áætlanir sem gerðar hafa verið um fjölda einstaklinga í kynleiðréttingarferli (Cuypere, o. 

fl. 2007).  

Tafla 1. Fjöldi einstaklinga í kynleiðréttingarferli 

Land Ár Rannsakendur Transkonur Transmenn 

Svíðþjóð 1968 Walinder 1/37.000 1/103.000 

England og Wales 1973 Hoenig og Kenna 1/34.000 1/108.000 

Ástralía 1981 Ross o. fl.  1/24.000 1/150.000 

Norður Írland 1982 O´Gorman 1/35.000 1/100.000 

Holland 1982 Eklund 1/45.000 1/200.000 

Singapore 1988 Tsoi 1/2.900 1/8.300 

Holland 1993 Bakker, o. fl.  1/11.900 1/30.400 

Þýskaland 1996 Weitze og Osburg 1/42.000 1/104.000 

Skotland  1999 Wilson, o. fl. 1/12.700 1/52.000 

(Cuypere, o. fl. 2007). 

Transeinstaklingar fara í kynleiðréttingarferli á öllum aldri en rannsóknir gefa til 

kynna að flestir hefji ferlið á þrítugsaldri og að transmenn fari almennt fyrr í 

leiðréttingarferli en transkonur (Johansson, o. fl., 2010; Van-Kesteren, o. fl., 1996). Í 

langtímarannsókn sem framkvæmd var í Hollandi af Van-Kesteren og fleirum (1996) hóf 

meirihluti transkvenna leiðréttingarferli á aldrinum 25 til 30 ára á meðan meirihluti 

transmanna hóf leiðréttingarferli á aldrinum 20 til 25 ára. 

2.1.6. Eftirsjá 

Aðlögun að nýju kynhlutverki, útlit eftir aðgerð, kynferðislega ánægja og samskipti við 

fjölskyldu og vini eru allt þættir sem geta haft áhrif á upplifun og líðan í kjölfar 

kynleiðréttingarferlis (Olsson og Möller, 2006). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á 

eftirsjá hjá transeinstaklingum og hafa niðurstöður þeirra almennt verið jákvæðar og fáir 

lýst yfir óánægju eða eftirsjá (Lawrence, 2003; Johansson, o. fl., 2010). Í rannsókn 

Lawrence (2003) voru aðeins um 3% þátttakenda sem sáu eftir að hafa farið í 
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leiðréttingarferli. Niðurstöður eftirfylgdarrannsóknar Johannson og fleiri (2010) gáfu til 

kynna svipaðar niðurstöður en þar var meirihluti þátttakenda ánægðari með líf sitt eftir 

kynleiðréttingarferlið og töldu um 95% þátttakenda sig ekki upplifa eftirsjá (Johansson, 

o. fl., 2010). Þegar um var að ræða eftirsjá tengdist hún ekki endilega breyttu 

kynhlutverki, heldur gat einnig verið um að ræða afleiðingar aukaverkana í kjölfar 

aðgerðar eða neikvæðra viðhorfa innan fjölskyldunnar og í samfélaginu (Cohen-Kettenis 

og Pfäfflin, 2010). Eins voru þeir einstaklingar sem voru félagslega virkir fyrir aðgerð og 

fengu góða þjónustu og umönnun í ferlinu líklegri til þess að vera ánægðir með nýja 

kynhlutverkið (Byne, Bradley, Coleman, Eyler, Green, Menvielle, Meyer-Bahlburg, Pleak 

og Tompkins, 2012). 

2.1.7. Greiningar  

Áður en kynleiðréttingarferli hefst þarf fyrst að vera til staðar greining um 

kynáttunarvanda (e. gender identity disorder) eða kynferðisama (e. gender dysphoria). 

Við greiningu er annað hvort farið eftir greiningarstöðlum DSM-5 eða stöðlum ICD-10 

(Fish, 2012). Þessi tvö greiningarkerfi eru notuð til að greina geðraskanir en styrkleikar 

þeirra teljast helst vera greinagóðar lýsingar á einkennum, sem skapa betri möguleika á 

að skilja vanda einstaklingsins og eykur möguleika fagaðila á að veita góða þjónustu eða 

meðferð til að draga úr einkennum. Á móti kemur að andlegi og félagslegi þátturinn er 

ekki nægilega útskýrður sem getur orðið til þess að einkenni eru eingöngu skoðuð út frá 

líffræðilegum þáttum (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Einkenni og greining kynáttunarvanda geta verið mismunandi eftir því hvar fólk er 

statt í lífsskeiðahringnum. Samkvæmt greiningarkerfi ICD-10 (1993) byrjar 

kynáttunarvandi hjá börnum oftast snemma, áður en kynþroskaskeið hefst og lýsir sér 

með stöðugri óánægju með líffræðilegt kyn og löngun til þess að tilheyra gagnstæðu 

kyni. Því getur fylgt mikill áhugi á fatnaði og hegðun gagnstæðs kyns, afneitun eða óbeit 

gagnvart eigin kyni. Til að fá greiningu er ekki nóg að barnið sækist eftir því að vera í 

kynhlutverki gagnstæðs kyns heldur þarf að vera um þráláta og djúpstæða truflun á 

kynvitund barnsins að ræða (ICD-10, 1993). Samkvæmt Cohen-Kettenis og Pfäfflin 

(2010) hafa eldri rannsóknir, til að mynda rannsóknir Green frá árunum 1974, 1985 og 

1987, gefið til kynna að einkenni kynáttunarvanda séu horfin hjá flestum börnum fyrir 

kynþroskaskeiðið. Þeir benda þó á að hjá sumum börnum sé þetta öfugt og að einkenni 
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magnist á kynþroskaskeiðinu. Nýrri rannsóknir Drummond, Bradley, Peterson-Badali og 

Zucker árið 2008, Wallien og Cohen-Kettenis árið 2008 ásamt rannsókn Zucker og 

Bradley árið 1995 gefa vísbendingar um að einkenni séu enn til staðar hjá 10 til 25% 

barna þegar komið er fram á fullorðinsár (Cohen-Kettenis og Pfäfflin, 2010). 

Greiningarviðmið um kynáttunarvanda barna hafa nokkuð verið gagnrýnd (Bailey og 

Zucker, 1995; Meyer-Bahlburg, 2010) en sem dæmi hafa Bailey og Zucker (1995) bent á 

að greiningarviðmið barna séu líklegri til að gefa vísbendingar um samkynhneigð en 

kynáttunarvanda, sérstaklega hjá drengjum. 

Kynáttunarvandi hjá unglingum er annað hvort skilgreindur út frá einkennum 

kynáttunarvanda barna eða fullorðinna, allt eftir þroskastigi og aldri unglingsins (DSM-5, 

2013). Samkvæmt skilgreiningu ICD-10 (1993) er kynáttunarvandi hjá fullorðnum í stuttu 

máli, löngun einstaklings til að lifa eða vera viðurkenndur sem meðlimur gagnstæðs 

kyns. Oftast er meðfylgjandi vanlíðan með líffræðilegt kyn ásamt löngun til að fara í 

hormónameðferð eða skurðaðgerð til að líkjast sem mest gagnstæðu kyni (ICD-10, 

1993). Í nýrri útgáfu DSM-5 (2013) hafa greiningarviðmið á kynáttunarvanda (e. gender 

identity disorder) verið tekin út og í stað þeirra sett inn greiningarviðmið á kynferðisama 

(e. gender dysphoria). Samkvæmt skilgreiningu DSM-5 (2013) lýsir kynferðisami sér með 

vanlíðan sem getur fylgt ósamræmi á milli kynvitundar og líffræðileg kyns eða vanlíðan 

vegna skorts á meðferðarúrræðum eins og hormónameðferð eða aðgerð. Þessi upplifun 

þarf að hafa staðið yfir í hálft ár eða lengur. Til að fá greiningu þarf að vera um fleiri 

einkenni að ræða, til að mynda sterk löngun til að losna við útlitseinkenni líffræðilegs 

kyns og löngun til að líta út og tilheyra gagnstæðu kyni. 

Allt frá því að greiningarviðmið um kynáttunarvanda komu fyrst fram í DSM hafa 

þau verið umdeild, bæði meðal fræðimanna og transeinstaklinga. Hafa deilurnar meðal 

annars snúist um hvort breyta eigi greiningarviðmiðunum eða hvort að fjarlægja eigi 

kynáttunarvanda alfarið út úr greiningarkerfunum (Langer og Martin, 2006). Cohen-

Kettenis og Pfäfflin (2010) hafa bent á að greiningarviðmiðin séu ekki nógu skýr sem 

getur leitt til þess að fólk fái mismunandi greiningar, allt eftir því til hvaða fagmanns þeir 

leita. Þeir telja því mikilvægt að skilgreiningar á kynáttunarvanda séu gerðar skýrari, 

sérstaklega í ljósi þess að greiningin getur leitt til ýmissa óafturkræfra læknisfræðilegra 

inngripa. Samkvæmt Meyer-Bahlburg (2010) minna deilurnar á umræðuna á fyrri hluta 

síðustu aldar þegar samkynhneigð var skilgreind sem geðröskun innan DSM. Burke 
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(1996) og Sedgwick (1993) hafa til að mynda komið fram með þá skoðun að 

greiningarviðmið vegna kynáttunarvanda, sérstaklega hvað börn varðar, hafi verið sett 

inn til að viðhalda samkynhneigð innan DSM sem geðröskun. Lev (2005) telur að líta 

megi á staðsetningu kynáttunarvanda innan greiningarkerfana út frá kenningum 

Foucault sem stjórnunartæki til koma í veg fyrir eðlilegan breytileika í samfélaginu. 

NASW hafa lýst því yfir að þau telji að fjarlægja eigi kynáttunarvanda úr 

greiningarkerfunum og í stað þess horfa á transeinstaklinga út frá læknisfræðilegu 

sjónarhorni en ekki sjónarhorni geðlæknisfræðinnar. Benda þau á að transeinstaklingar 

hafi orðið fyrir stimplun vegna fáfræði í samfélaginu sem hafi valdið mismunun og 

fordómum. Afleiðingar þess geta verið langvarandi og haft djúpstæð áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu, auk neikvæðra áhrifa á nám, starf og þátttöku í samfélaginu (NASW, 

e.d.). 

Ekki eru allir sammála því að fjarlægja eigi kynáttunarvanda úr DSM og ICD 

greiningarkerfunum. Telja ýmsir að mikilvægt sé að halda kynáttunarvanda innan 

greiningarkerfanna til að tryggja transeinstaklingum greiða leið að heilbrigðiskerfinu 

(Fish, 2012; Newfield, o. fl., 2006) en í mörgum Evrópulöndum er kostnaður tengdur 

kynleiðréttingarferli niðurgreiddur (Fish, 2012). Delemarre-van de Waal (2014) telur að 

það geti haft slæm áhrif á stöðu transeinstaklinga ef kynáttunarvandi verði fjarlægður úr 

greiningarkerfunum. Það geti bæði haft áhrif á aðgengi þeirra að heilbrigðisþjónustu og 

baráttu fyrir lagalegum réttindum. Cohen-Kettenis og Pfäfflin (2010) hafa bent á að 

ýmsar rannsóknir, þar á meðal rannsóknir Lawrence frá árinu 2003 og Lobato frá árinu 

2006, gefi til kynna að transeinstaklingar séu tiltölulega ánægðir með árangur 

kynleiðréttingarferlisins og að fáir upplifi eftirsjá. Þeir telja það gefa vísbendingar um að 

greiningar á kynáttunarvanda út frá greiningarkerfi DSM gefi góðan árangur. 

2.1.8. Leiðréttingarferli 

Alþjóðleg viðmið um meðferð í kynleiðréttingarferli eru sett af World Professional 

Association for Transgender health og lítur transfólk á samtökin sem fyrsta skrefið í átt 

að kynleiðréttingarferli (Fish, 2012). Hefur þessum viðmiðum verið fylgt eftir hér á landi  

(Umboðsmaður Alþingis, e.d.). 

Hérlendis starfar teymi sérfræðinga í samræmi við lög nr. 57/2012 um réttarstöðu 

einstaklinga með kynáttunarvanda. Teymið er skipað sérfræðingum á sviði geðlækninga, 
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sálfræði- og innkirtlalækninga og er hlutverk þess að hafa umsjón með meðferð og 

greiningu þeirra sem kjósa að fara í leiðréttingarferli (Lög um réttarstöðu einstaklinga 

með kynáttunarvanda nr. 57/2012). Við greiningu er fylgt eftir greiningarviðmiðum ICD-

10 (Þingskjal 1174, 2011-2012). 

Samkvæmt Umboðsmanni Alþingis (e.d.) er meðferð hér á landi skipt í fjögur stig. 

Til að byrja með þarf viðkomandi að vera í samtalsmeðferð hjá geðlækni í tvö ár. Annað 

stigið er hormónameðferð í um sex mánuði til eitt ár þar sem viðkomandi fær hormóna 

gagnstæðs kyns og hormónaframleiðsla eigin kyns er bæld niður. Þriðja stig 

meðferðarinnar er síðan atferlismeðferð samhliða hormónameðferð þar sem 

viðkomandi lifir í kynhlutverki gagnstæðs kyns. Fjórða stigið er að lokum skurðaðgerð 

þar sem annars vegar eggjastokkar, brjóst og leg eru fjarlægð hjá konum og í stað þeirra 

byggð upp ytri kynfæri karlmanns eða hins vegar þar sem limur og eistu eru fjarlægð hjá 

körlum og útbúin leggöng. Við greiningu hefur verið farið eftir eftirfarandi leiðbeiningum 

frá World Professional Association for Transgender health: 

 Að hafa langvarandi og sterka löngun til að tilheyra gagnstæðu kyni 

 Að upplifa minnimáttarkennd eða vanlíðan gagnvart líffræðilegu kyni, kynfærum 

og öðrum ytri útlitseinkennum sem tengjast líffræðilegu kyni. 

 Að upplifa vanlíðan og/eða skerta getu til að vera í eðlilegum samskiptum við 

vini, samstarfsfélaga og fjölskyldu. 

 Að lifa í kynhlutverki gagnstæðs kyns í að minnsta eitt ár. 

 Að hafa náð 21 árs aldri. 

 Að vera vel settur félagslega, ná meðalgreind og án einkenna um alvarlega 

geðsjúkdóma eða persónuleikaraskannir (Umboðsmaður Alþingis, e.d.). 

2.2. Kenningar um kynhlutverk og kyngervi 

Hægt er að skoða félagslega stöðu transfólks og skilgreiningar á kyni og kyngervi út frá  

ýmsum kenningarlegum sjónarhornum. Í eftirfarandi kafla verða skoðaðar helstu 

kenningar sem fjalla um þá félagslegu þætti sem taldir eru móta kyn, kyngervi og 

kynhneigð en þær eru femínískar kenningar (e. feminist theories) með áherslu á 

mótunarhyggju og póstmóderníska nálgun, hinsegin kenningar (e. queer theory) og 

transkenningar (e. transgender theory). 
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2.2.1. Femínískar kenningar 

Femínískar kenningar fela í sér mörg mismunandi sjónarhorn og nálganir. Kenningarnar 

fjalla í meginatriðum um reynsluheim, sjónarhorn og stöðu kvenna og hvernig helst má 

bæta stöðu þeirra og stuðla að jafnrétti (Lengermann og Niebrugge-Brantley, 2004). 

Staða kynjanna er skoðuð í menningar- og sögulegu samhengi ásamt kynjafordómum og 

birtingarmyndum þeirra. Í aldanna rás hefur samfélagið litið svo á að karlar séu frá 

náttúrunnar hendi með líkamlega og andlega yfirburði gagnvart konum. Það hefur verið 

talið körlum eðlislægt að stjórna á meðan það var talið í eðli konunnar að sýna 

umhyggju, tilfinningar og sjá um heimilið. Þessum kynjahlutverkum hefur síðan verið 

viðhaldið með lögum, trúarbrögðum og óskráðum reglum samfélagsins. Karlar hafa í 

gegn um tíðina stjórnað fyrirtækjum, stofnunum og fjölmiðlum ásamt því að vera í 

meirihluta í áhrifastöðum innan stjórnkerfisins. Þeir hafa haft vald sem gerir þeim fært 

að hafa áhrif á orðræðuna og þannig tryggja þeim yfirburðastöðu í samfélaginu sem 

gerir það að verkum að samfélagið er mjög karlmiðað. Hefur þessi hugsun ásamt 

efnahagslegum forréttindum þeirra meðal annars viðhaldið valdi þeirra og undirokun 

kvenna (Tong, 1998). 

Margar femínískar kenningar hafa verið undir áhrifum eðlishyggju (e. essentialism). 

Samkvæmt þeim er eðli kvenna og karla líffræðilega ólíkt, tímalaust og óbreytanlegt 

(Ryle, 2012). Frá fæðingu er fólk skilgreint út frá líffræðilegu kyni sem síðan hefur áhrif á 

samskipti, sambönd og stöðu þeirra í samfélaginu. Konur eiga að vera kvenlegar og 

laðast að karlmönnum og karlmenn að vera karlmannlegir og laðast að konum (Nagoshi 

og Brzuzy, 2010). Carol Gilligan, sem hefur verið kennd við eðlishyggju (Humm, 1992), 

færði rök fyrir því í bók sinni In a different voice að konur hafi aðra siðferðiskennd en 

karlar. Með því átti hún ekki við að siðferðiskennd karla væri betri eða verri, heldur 

öðruvísi. Hún taldi konur í betri tilfinningatengslum, umhyggjusamari og með ríkari 

ábyrgðarkennd á meðan siðferðiskennd karla snérist frekar um réttlæti (Gilligan, 1982). 

Eðlishyggjan hefur verið gagnrýnd fyrir að vera ónæm fyrir sögulegum og 

menningarlegum þáttum eins og kynþætti, stétt, trúarbrögðum, kynhneigð og öðrum 

þáttum sem hafa mótandi áhrif á konuna (Mascia-Lees og Black 2000). Tong (1998) 

hefur bent á að eðlishyggja réttlæti stöðnun og geti komið í veg fyrir framfarir og 

breytingar í samfélaginu. Skilgreiningar út frá eðlishyggju hafa einnig skapað vissan 



30 

vanda meðal transfólks sem aðhyllist femínískar kenningar þar sem það getur aldrei 

fallið undir kenningar um kyngervi út frá líffræðilegum eiginleikum (Monro, 2000).  

Femínískum kenningum hefur gjarnan verið skipti í þrjú tímabil (e. waves). Í fyrstu 

snerist femínismi um baráttu kvenna fyrir almennum réttindum eins og kosningarétti, 

sjálfstæði og jöfnum rétti til menntunar og starfa. Þetta tímabil hefur gjarnan verið 

kennt við frjálslyndan femínisma (e. liberal feminism). Segja má að tímabilinu hafi lokið 

með útgáfu bókar Simone de Beauvoir The second sex árið 1949 en bókin átti eftir að 

hafa mikil áhrif á femínískar kenningar (Humm, 1992). Þar kemur Beauvoir fram með 

hina umtöluðu setningu „maður fæðist ekki kona heldur verður kona “. Með þessu átti 

hún við að menningin og samfélagið mótuðu kynin og að það væru engar vísindalegar 

sannanir sem réttlættu stöðu kvenna sem annars kyns, eða síðara kynsins (Beauvoir, 

2011). Skoðanir Beauvoir um aðgreiningu í kyn og kyngervi hafa haft mikil áhrif á 

femínisma síðustu áratugi en hún var ein sú fyrsta sem færði í orð þessa hugsun. Hafa 

kenningar hennar meðal annars verið notaðar til að gagnrýna neikvæð menningarleg 

áhrif á líkamsmynd og líf kvenna (Mascia-Lees og Black, 2000). 

Mótunarhyggja (e. social constructionism) hefur verið áberandi í femínískum 

fræðum undanfarna áratugi en líta má á hana sem einskonar mótvægi við eðlishyggju 

(Lips, 2005; Nagoshi og Brzuzy, 2010). Samkvæmt mótunarhyggju er enginn einn 

sannleikur. Það sem við teljum vera staðreyndir er aðeins mat byggt á reynslu sem er 

mótað í mismunandi menningarsamfélögum. Kyngervi er því félagslega mótað og verður 

til í samskiptum fólks. Þannig er mismunandi félagsleg hegðun kynjanna samþykkt á 

mismunandi tímum og í mismunandi menningarsamfélögum (Lips, 2005). 

Annað tímabil femínisma (e. second wave) er nátengt því fyrsta en segja má að 

róttækur femínismi (e. radical feminism), frjálslyndur femínismi (e. liberal feminism) og 

jafnaðarfemínismi (e. socialist feminist) tilheyri því tímabili. Markmið var eins og á fyrra 

tímabilinu að bæta réttindi kvenna en í byrjun snerist baráttan að mestu leiti um réttindi 

hvítra, gagnkynhneigðra millistéttakvenna (Stryker, 2008; Tong, 1998). 

Með tímanum fóru að heyrast ýmsar gagnrýnisraddir frá minnihlutahópum innan 

hreyfingarinnar, meðal annars frá svörtum og samkynhneigðum konum ásamt konum úr 

verkamannastétt. Töldu þær að femínísk fræði fjölluðu að mestu leiti um reynslu kvenna 

út frá stöðu hvítra gagnkynhneigðra kvenna og að þættir eins og kynhneigð, kynþáttur 

og menningarlegur uppruni mótuðu einnig reynslu kvenna og gerðu hana ólíka (Tong, 
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1998; Stryker 2008). Janice Raymond sem kennd hefur verið við róttækan femínisma og 

eðlishyggju (Sullivan, 2003) gekk enn lengra og setti fram þá kenningu í bók sinni The 

transsexual empire að transkonur séu karlmenn sem gangi ótrúlega langt í því að tileinka 

sér kvenmannslíkama. Hún telur að karlmenn sem breyti sér í konur geri það eingöngu 

til að ná yfirráðum og viðhalda kúgun kvenna (Raymond, 1979). Ýmsir femínistar hafa 

gagnrýnt Raymond og þá sem aðhyllast eðlishyggju og tvenndarhyggju kynjanna 

(Nagoshi og Brzuzy, 2010). Þeirra á meðal er Myra J. Hird (2000) en hún hefur bent á að 

ekki sé hægt að flokka alla innan tvíhyggjukerfisins kona/karlmaður. Til að mynda eru 

margir einstaklingar sem skilgreindir eru sem líffræðilegar konur og alast upp sem slíkar 

en deila ekki sömu líkamlegu reynslu. Þar á meðal eru konur sem fæðst hafa sem 

millikyn og konur sem ganga ekki í gegn um sömu líkamlegu reynslu og aðrar konur 

vegna líffræðilegra frávika. Þriðja tímabil (e. third wave) femínisma er talið hafa byrjað 

upp úr áttunda áratugnum en helstu áhrifavaldar tímabilsins hafa meðal annarra verið 

Foucault og aðrir fræðimenn póstmódernískra kenninga (Ryle, 2012). Rætur 

póstmódernísks femínisma eru meðal annarra taldar liggja í kenningum Simone de 

Beauvoir (Tong, 1998) en fræðimaðurinn Judith Butler hefur einnig haft mikil  áhrif á 

póstmódernísk fræði. Hún hefur verið umdeild en bók hennar Gender trouble er af 

mörgum talin brautryðjandaverk á sviði femínískra- og hinseginfræða (Beasly, 2005). Þar 

gagnrýndi Butler hugmyndir um eðlishyggju og gagnkynhneigða forræðishyggju og 

fordóma gegn þeim sem ekki falla undir norm samfélagsins. Butler (1990) telur að kyn 

og kyngervi séu hvorki meðfædd né manninum eðlileg heldur aðeins félagsleg afurð sem 

verður til í orðræðunni. Kyngervi er afleiðing lærðra athafna sem við framkvæmum 

endurtekið þar til þær verða okkur eðlilegar og kvenleg eða karlmannleg hegðun eru því 

gjörningur og afrakstur samfélagsins. Butler setti fram efasemdir um hvort fjalla þyrfti 

sérstaklega um konur og karla og taldi mikilvægara að fjalla um fjölbreytileika 

einstaklingsins. Hún afbyggði allar skilgreiningar um mismun kynjanna og taldi að ekki 

væri hægt að aðgreina kynin. Slík aðgreining myndi aldrei geta rúmað fjölbreytileika 

kyns og kyngervis og leiddi því til þess að ákveðnir hópar yrðu alltaf útundan (Butler, 

1990). 

Póstmódernismi hefur aukið fjölbreytni innan femínískra kenninga og gert 

fræðimönnum innan greinarinnar fært að þróa kenningarnar enn frekar. Þær auka 

einnig möguleika á að greina og hafa áhrif, til dæmis á þær einsleitu hugmyndir sem eru 
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ríkjandi um transfólk og aðra sem ekki falla að hefðbundnum hugmyndum um kyngervi 

og kynhneigð fólks (Hines, 2007). Þær hafa því þótt eiga vel við þegar lýsa á þeim 

fjölbreytileika og þversögnum sem finna má meðal transfólks og einstaklinga með 

kynáttunarvanda eða þegar fjallað er um kyn út frá tvíhyggjukerfinu kona/karlmaður 

(Monro, 2000). 

2.2.2. Hinsegin kenningar 

Orðið hinsegin (e. queer) hefur í gegnum tíðina verið notað til þess að skilgreina eða 

útskýra það sem er skrítið eða öðruvísi. Á nítjándu öld var hugtakið notað til að lýsa 

samkynhneigðum karlmönnum en þegar leið á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar var 

almennt farið að nota hugtakið í neikvæðri merkingu til þess að lýsa samkynhneigðum 

einstaklingum (Hoogland, 2007). Í dag er hugtakið notað yfir alla þá sem ekki falla að 

hefðbundnum staðalímyndum um kynhneigð og kynhlutverk (Bywater og Jones, 2007).  

Kenningarleg nálgun hinseginfræða á því vel við þegar fjallað er um transeinstaklinga því 

þær afbyggja hugmyndir tvenndarhyggjunnar, kona/karlmaður, menning/náttúra og 

samkynhneigður/gagnkynhneigður (Sullivan, 2003). 

Hinsegin kenningar spruttu upp úr kenningum hinsegin fræðimanna (e. lesbian and 

gay writers) þegar alnæmis faraldurinn náði hápunkti sínum á Vesturlöndum seint á 

tuttugustu öldinni (Bywater og Jones, 2007). Hinsegin kenningar hafa ögrað 

hugmyndum um kynhneigð og því hvernig kynhneigð á að vera samkvæmt vestrænni 

menningu. Í hinsegin fræðum er ekki einblínt á kúgun og frelsun samkynhneigðra heldur 

er frekast leitast til þess að greina orðræðuna og hvernig áhrif hennar geta dregið úr 

breytileika í samfélaginu. Skoðað er hvernig þekking og menning býr til samfélag með 

því að kyngera og flokka fólk í hópa, til að mynda eftir kynhneigð og líkama (Seidman, 

1996). Hinsegin kenningar hafna eða draga í efa skilgreiningar út frá kyni eða kynhneigð 

og líta svo á að það sé svo miklu fleira sem skilgreinir einstaklinginn. Þær hafna því að 

einhverjir séu öðrum fremri vegna kyns, kynhneigðar eða hörundslits (Meem, Gibson og 

Alexander, 2010). Eins vinna hinsegin fræðimenn með baráttumál gegn fordómum og 

mismununar vegna kynhneigðar. Lögð er áhersla á gagnrýna hugsun og að samfélagið sé 

meðvitað um söguleg, félagsleg og menningarleg áhrif á kyngervi og kynvitund 

einstaklingsins (Hall, 2003). 
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Hinsegin kenningar hafa að miklu leiti verið kenndar við póstmódernisma og 

póststrúktúralisma (e. poststructionalism) (Monro, 2000). Þeir sem aðhyllast 

póststrúktúralisma líta svo á að tvíhyggjukerfin kona/maður og hugur/líkami grafi undan 

vestrænni hugsun og séu notuð til þess að viðhalda völdum í samfélaginu. Spurt er 

áleitinna og gagnrýnna spurninga sem hvetja einstaklinga til að endurhugsa gildi sín, til 

að mynda varðandi frelsi eða vald og hvað liggur á bak við félagsleg gildi samfélagsins 

(Mascia-Lees og Black, 2000). 

Michael Foucault er einn þeirra sem hefur haft mikil áhrif á kenningar 

póststrúktúralisma og hinseginfræða (Sullivan, 2003). Hann taldi að það væri enginn 

einn sannleikur, heldur aðeins viss tegund þekkingar sem væri aðlöguð að menningu og 

sögu. Hann hafði áhuga á tungumálinu, hvernig orðræðan hefði áhrif á líðan og upplifun 

einstaklingsins og taldi að þekkingin yrði til í orðræðunni og væri styrkt af valdaaðilum 

sem gæfu fólki ákveðna mynd af því sem væri rétt og rangt. Þannig kæmi orðræðan út 

frá þekkingu í læknavísindum og sálfræði þar sem skilgreint væri hvað væri eðlilegt eða 

óeðlilegt. Með því að stjórna orðræðunni væri síðan hægt að stjórna fólki (Foucault, 

1978). Butler, sem einnig hafði mikil áhrif á kenningar póststrúktúralisma (Monro, 2000) 

leit svo á að kyn og kyngervi væru fljótandi og að skilgreiningar út frá eðlishyggju væru 

byggðar upp af orðræðunni (Butler, 1990). 

Þrátt fyrir að hinsegin kenningar hafi gefið transfólki rödd og náð betur að lýsa 

kynhneigð og kúgun þess hafa kenningarnar þó verið gagnrýndar fyrir að ná hvorki að 

lýsa félagslegum raunveruleika trans eða hinsegin fólks. Hinsegin kenningar samþykkja 

margbreytileika kyngervisins, karlmannlegar konur og kvenlega karla en byggja samt 

sem áður á flokkun kynjanna (Nagoshi og Brzuzy, 2010). 

2.2.3. Transkenningar 

Transkenningar (e. transgender theories) eru tiltölulega nýjar kenningar sem notaðar 

hafa verið í auknum mæli við stefnumótun í málefnum transfólks þegar fjallað er um 

kyn, kyngervi, kynvitund og reynslu þeirra. Kenningarnar hafa þróast út frá bæði 

femínískum- og hinsegin kenningum sem hafa að mati transfólks ekki náð að fanga 

fjölbreytileika þess og mismunandi reynslu (Nagoshi og Brzuzy, 2010). Í transkenningum 

eru áhrif orðræðunnar skoðuð út frá vísindalegri nálgun læknisfræðarinnar ásamt 

nálgun hinseginfræða og femínískra kenninga. Út frá nálguninni eru síðan skoðuð áhrif á 
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upplifun og líðan transfólks (Hines, 2007). Transkenningar eru taldar ná betur en aðrar 

kenningar að lýsa sérstökum reynsluheimi transfólks auk þess sem þær velta upp 

spurningum um skilgreiningar á kynvitund, kyngervi og félagslegum hlutverkum 

kynjanna (Nagoshi og Brzuzy, 2010). 

Monro hefur haft nokkur áhrif á mótun transkenninga (Nagoshi og Brzuzy, 2010) en 

hún telur mikilvægt að skilja upplifun transfólks og hvernig líkaminn og líffræðin 

takmarka flot kyngervisins. Hún hefur bent á að jafnvel póstmódernisminn nái ekki að 

taka inn í myndina sjálfið eða hvernig samfélagið hefur áhrif á flot og margbreytileika 

kynferðisvitundar (Monro, 2000). Roen sem hefur haft mikil áhrif á transkenningar 

(Nagsohi og Brzuxy, 2010) telur að transismi (e. transgenderism) sé meira en hugmyndir 

um annaðhvort/eða sem samþykkja fljótandi kyngervi og falla á sama tíma undir 

tvenndarhyggjuna. Hún telur að transismi innihaldi einnig hugmyndir um bæði/hvorugt, 

það er að kynvitund falli út fyrir tvenndarhyggjuna, ekki aðeins líkamlega umbreytingu 

frá einu kyni til annars (Roen, 2001). 

Meðal transfólks er nokkur ágreiningur um skilgreiningar á kyni. Sumir telja 

mikilvægt að skilgreina sig innan tvenndarhyggjunnar, aðrir undir formerkjum fljótandi 

kyns og enn aðrir vilja hafa val og geta gert bæði (Roen, 2002; Nagoshi og Brzuzy, 2010). 

Innan transsamfélagsins eru sumir þeirrar skoðunar að til þess að ná fram frekari 

réttindum og viðurkenningu í samfélaginu sé mikilvægt að transfólk skilgreini sig ekki út 

frá tvenndarhyggjunni heldur að það komi fram undir formerkjum fljótandi kyns. Lagt 

hefur verið upp úr sýnileika transfólks og mikilvægi þess að vekja athygli á málstað þess 

á opinberum vettvangi (Roen, 2002). Roen (2006) telur að mikilvægt sé að transfólk hafi 

val um hvort það skilgreini sig innan tvenndarinnar eða undir formerkjum fljótandi kyns 

þar sem staða transfólks í samfélaginu sé mjög misjöfn. Að hennar mati getur það í 

sumum tilfellum verið lífsspursmál að geta skilgreint sig innan tvenndarinnar, til að 

mynda þar sem miklir fordómar ríkja meðal ýmissa þjóða utan vesturlanda. 

Transkenningar hafa það að markmiði að bæta réttindi transfólks og valdefla það í 

baráttu sinni fyrir viðurkenningu og lagalegum réttindum. Þær skapa auk þess 

kenningarlegan grunn fyrir þá sem vinna að málefnum transfólks og annara hópa sem 

upplifa félagslega kúgun í samfélaginu (Nagoshi og Brzuzy, 2010). Nagoshi og Brzuzy 

(2010) telja að nálgun transkenninga geti gagnast félagsráðgjöfum vel í vinnu með 

transfólki þar sem hún hvetji það til þess að horfa út fyrir kassann. Þannig geta 
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félagsráðgjafar til dæmis beitt valdeflingu með því að hvetja skjólstæðinga sína til að 

horfa til annarra samsvarandi minnihlutahópa sem upplifa undirokun í samfélaginu og 

eflt þá til að skapa sína eigin ímynd fyrir utan múra tvenndarhyggjunnar. 

2.3. Líðan og félagsleg staða 

Hér að neðan verður fjallað um félagslega upplifun og líðan transeinstaklinga og þá 

þætti sem móta og hafa áhrif á lífsgæði þeirra. Má þar meðal annars nefna fjölskyldulíf, 

atvinnuþátttöku, menntun og viðhorf sem þeir mæta í samfélaginu. 

2.3.1. Börn og unglingar með kynáttunarvanda 

Kynáttunarvandi hjá börnum getur komið fram á öllum aldri. Stundum koma einkenni 

fram mjög snemma, jafnvel áður en barnið nær tveggja ára aldri. Oftast líta foreldrar á 

þessa hegðun sem tímabundið ástand sem muni eldast af barninu. Þegar barnið hefur 

skólagöngu aukast áhyggjur foreldra, þar sem kynhegðun þess getur valdið félagslegri 

einangrun, sérstaklega hjá strákum (Pleak, 2009), en algengt er að foreldrum reynist 

erfiðara að takast á við kynferðisfrábrugðna hegðun drengja en stúlkna (Krieger, 2011). 

Félagsleg einangrun í skóla er því ekki óalgeng hjá þessum börnum. Stundum skánar 

félagsleg staða þeirra í menntaskóla þar sem þau hafa þá gjarnan frekari tækifæri til að 

tengjast hópum og einstaklingum í svipaðri stöðu (Pazos, 2009). 

Algengt er að unglingar með kynáttunarvanda leyni tilfinningum og hugsunum 

sínum eins lengi og þeir mögulega geta. Foreldrum er því oft nokkuð brugðið þegar 

unglingurinn greinir frá upplifun sinni og reynist oft erfitt að skilja og sætta sig við 

vandann. Margar tilfinningar geta vaknað, þar á meðal reiði, sorg, afneitun og skömm 

ásamt ótta um afdrif og framtíð barnsins (Mallon og DeCrescenzo, 2006). Á 

kynþroskaskeiðinu upplifa margir unglingar með kynáttunarvanda mikið álag þegar 

líkaminn fer að taka breytingum. Kynþroska hefur því í sumum tilfellum verið seinkað í 

samstarfi við lækna og aðra sérfræðinga til að unglingurinn hafi lengri tíma til að gera 

upp við sig hvoru kyninu hann vilji tilheyra (Delemarre-van de Waal, 2014)  

Oft er nánast enginn félagslegur stuðningur er í boði fyrir kynferðisfrábrugðin börn 

og foreldra þeirra og mæta foreldrar oft takmörkuðum skilningi og fordómum þegar þeir 

reyna að ræða vandann. Foreldrum hefur gjarnan verið ráðlagt að þrýsta á barnið að 

taka þátt í félagslegum athöfnum líffræðilegs kyns í þeirri von að hægt sé að breyta 
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kynvitund barnsins (Mallon og DeCrescenzo, 2006). Telja Mallon og Decresce (2009) 

sem mikið hafa unnið á þessum vettvangi að allar tilraunir til þess að reyna að breyta 

kyngervi barna og unglinga séu líklegri til að valda þeim skaða og gildir þá einu hvort um 

er að ræða hópmeðferð eða annars konar meðferð. 

Neikvætt umhverfi þar sem barnið upplifir að því hafi mistekist að aðlagast 

hefðbundnu kynhlutverki getur valdið lágu sjálfsmati hjá því ásamt kvíða, hræðslu, reiði 

og þunglyndi og sjálfsvígs hugsunum. Oft hafa einkennin verið túlkuð á þann veg að 

barnið glími við geðrænan vanda frekar en að einkennin séu afleiðing skilningsleysis eða 

neikvæðs umhverfis (Mallon og DeCrescenzo, 2006). Í bandarískri rannsókn Grossman 

og Augelli (2007), þar sem skoðuð var upplifun og líðan ungs transfólks á aldrinum 15 til 

21 árs, kom í ljós að allt að 73% þátttakenda upplifðu niðrandi ummæli tengd 

kynhegðun heima fyrir og að um 36% töldu sig vera beitt líkamlegu ofbeldi af sömu 

orsökum. Um 45% þátttakenda höfðu íhugað alvarlega að taka eigið líf og af þeim höfðu 

um 26% stundað háskalega hegðun eða reynt að fremja sjálfsvíg. Þeir sem reynt höfðu 

að taka eigið líf voru líklegri til þess hafa orðið fyrir heimilisofbeldi en aðrir í úrtakinu. 

Kynferðisfrábrugðin börn og unglingar eru sérlega viðkvæm fyrir mismunun og 

einelti, en oft á tíðum þekkja skólasálfræðingar og annað starfsfólk skólanna lítið til 

kynáttunarvanda barna eða annarrar kynverðisfrábrugðinnar hegðunar (Haldeman, 

2000). Því er mikilvægt að félagsráðgjafar og aðrir sem vinna með börnum og unglingum 

afli sér þekkingar á þessu sviði og séu meðvitaðir um áhættuþætti og áhrif á líðan 

(Mallon og DeCrescenzo, 2009; Davis, 2009). Undanfarin ár hefur mikil umræða verið í 

íslenskum fjölmiðlum um börn með kynáttunarvanda og samkvæmt fréttamiðlum hefur 

orðið nokkur fjölgun í hópi þeirra (Sunna Valgerðardóttir, 2013). Engar rannsóknir hafa 

þó verið birtar hér á landi um þetta efni. 

2.3.2. Að koma út með kynáttunarvanda, áhrif á fjölskyldutengsl 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á fjölskyldutengslum transeinstaklinga en fjölskyldan 

og samskipti einstaklingsins við hana geta haft veigamikil áhrif á andlega líðan og velferð 

fólks. Fjölskyldur og fjölskyldukerfi eru mismunandi en einstaklingar sem fá aðstoð og 

stuðning frá fjölskyldunni eiga almennt auðveldara með að takast á við streitu og aðra 

álagsþætti (Erich, Tittsworth, Dykes og Cabuses, 2007). Mörgum reynist erfitt að 

opinbera fyrir fjölskyldu og vinum að þeir upplifi sig í röngu kynhlutverki. Dregur því fólk 
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það oft langt fram á fullorðinsár eða sleppir því alveg og er frekar í gagnstæðu 

kynhlutverki í einrúmi eða í samskiptum við aðra á netinu (Mallon og DeCrescenzo, 

2006). Í sumum tilfellum kýs fólk að vera tímabundið í gagnstæðu kynhlutverki af 

tillitssemi við fjölskylduna eða af hræðslu við að vera hafnað eða missa vinnuna. 

Einstaklingar sem kjósa að koma út, geta átt von á afar misjöfnum viðbrögðum, allt frá 

því að fá fullan stuðning til þess að vera afneitað bæði af vinum og fjölskyldu (Turner, o. 

fl., 2009). Margir þættir eru taldir hafa áhrif á viðbrögð og aðlögun foreldra og annarra 

fjölskyldumeðlima, til að mynda stétt, kynþáttur, trúarbrögð og samfélagsleg viðhorf 

(Lev, 2006).  

Lev (2006) telur að líkja megi upplifun nánustu ættingja við sorgarviðbrögð í kjölfar 

andláts. Hann hefur skipt aðlögunarferlinu í fjögur stig. Fyrsta stigið er uppgötvun, þegar 

foreldrum og ættingjum er gerð grein fyrir að einstaklingur sé með kynáttunarvanda. 

Viðbrögð þeirra geta verið áfall, uppnám, reiði, skömm og sú upplifun að það hafi verið 

farið á bak við þau, sérstaklega ef þeim hefur ekki verið sagt frá því heldur komist að því 

fyrir slysni. Ef um er að ræða maka vakna gjarnan upp efasemdir um hvort viðkomandi 

hafi eitthvað fleira að fela, hvaða áhrif þetta hafi á börnin og hvernig hægt sé að vernda 

þau gegn áliti annarra. Einnig geta vaknað upp spurningar um kynhneigð makans og 

hvaða áhrif kynleiðrétting muni hafa á samlíf þeirra. Viðbrögð barna tengjast aldri og 

þroska, yngri börn upplifa þetta oft sem eðlilegt ferli á meðan eldri börn velta því frekar 

fyrir sér hvaða áhrif þetta muni hafa á samskipti þeirra við jafnaldra sína. Annað stigið er 

umrót, þær tilfinningar sem fjölskyldumeðlimir upplifa geta um margt minnt á einkenni 

áfallastreituröskunnar. Einkennin geta verið þunglyndi, svefnleysi, kvíði, skapsveiflur, 

reiði, sjálfsvígshugsanir og breytingar á þyngd  ásamt erfiðleikum í námi og starfi. Makar 

upplifa svik, skömm, reiði, þunglyndi og sjálfsásakanir. Á þessum tímapunkti leita 

aðstandendur oft út fyrir fjölskylduna eftir stuðningi og ráðgjöf. Þriðja stigið er 

samningar, þegar fjölskyldumeðlimir og reyna að aðlagast breytingum og komast að 

samkomulagi um hvernig best sé að standa að þeim. Ef breytingarnar eru of hraðar 

getur aðlögunin orðið erfiðari, sérstaklega hjá mökum. Oft eru transeinstaklingar búnir 

að velta þessu fyrir sér í langan tíma og liggur því á að fara í ferlið. Eiga þeir því oft erfitt 

með að átta sig á því að fjölskyldann þarf tíma til að aðlagast breytingunum. Fjórða og 

síðasta stigið er jafnvægi, þá hefur fjölskyldan aðlagast breyttum aðstæðum og breyttu 

kynhlutverki einstaklingsins. Komist hefur verið að samkomulagi og 



38 

transeinstaklingurinn er viðurkenndur innan fjölskyldunnar í nýju kynhlutverki. Það þýðir 

þó ekki endilega að allir séu sáttir innan fjölskyldunnar, heldur að komið sé fram við 

einstaklinginn með virðingu og honum sé tekið á sínum eigin forsendum (Lev, 2006). 

Ýmsar rannsóknir gefa til kynna að það að koma út sem transeinstaklingur hafi oft 

neikvæð áhrif á tengsl við fjölskylduna (Whittle, o. fl., 2007; Grant, Mottet, Tanis, 

Harrison, Herman og Keisling, 2009). Í niðurstöðum rannsóknar Whittle og fleiri (2007) 

kom fram að um 45% þátttakenda töldu að fjölskylda þeirra hefði orðið fyrir áfalli og um 

37% þátttakenda greindu frá því að þeim hefði ekki verið boðið í fjölskylduboð eða að 

þeir ættu ættingja sem lokaði á þá vegna breytts kynhlutverks. Um 20% úrtaksins 

upplifðu að eftir leiðréttingarferlið væru þeir ekki lengur viðurkenndir innan síns eigin 

samfélags. Í sumum tilfellum upplifðu transkonur að félagsleg og fjárhagsleg staða 

þeirra hefði versnað þegar þær loks voru komnar í langþráð kynhlutverk. Eins þá misstu 

þær oft samband við maka og aðra í fjölskyldunni ásamt því að þær gátu átt það á hættu 

að vera sagt upp í vinnunni. Í rannsókn Grant og fleiri (2009), sem unnin var í 

Bandaríkjunum, töldu um 45% sig vera í óbreyttum samskiptum við fjölskylduna. 

Sambandsslit urðu við maka í um 45% tilfella í kjölfar breytinganna og um 29% upplifðu 

að fyrrverandi maki reyndi að draga úr samskiptum þeirra við börnin. Um 70% barna 

voru enn í sambandi við foreldra eftir að þeir komu út. Þeir sem höfðu upplifað höfnun 

frá fjölskyldunni voru líklegri til að hafa verið heimilislausir í einhvern tíma, verið á 

götunni og þurft að vinna fyrir sér með vændi. Í rannsókn Erich og fleiri (2007) þar sem 

skoðuð voru tengsl og stuðningur fjölskyldumeðlima við transeinstaklinga kom fram að 

um 78% þátttakenda töldu sig fá mjög mikinn stuðning frá mæðrum sínum og um 64% 

frá feðrum. Um 35% töldu sig fá mjög góðan stuðning frá systkinum og hjá þeim sem 

höfðu leitað eftir stuðningi ættingja gilti það sama í um 77% tilvika. 

2.3.3. Maka- og fjölskyldulíf 

Flestir vilja njóta ástúðar, félagsskaps og hafa einhvern til að deila lífinu með. 

Transeinstaklingar eru ekkert öðruvísi, þeir hafa alist upp við sömu gildi og aðrir og hafa 

sömu langanir og þrár (Brown og Rounsley, 2003). Transeinstaklingar hafa þurft að 

beygja sig undir ríkjandi tvíhyggjustefnu til að eiga kost á leiðréttingarferli og til þess að 

tilheyra löglega gagnstæðu kyni. Þannig hefur það víða verið skilyrði að giftir 

einstaklingar þurfi að skilja við maka sinn áður en kynleiðrétting fer fram (Fausto-
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Sterling, 2000; Turner, o. fl, 2009). Turner og fleiri (2009) skoðuðu lagaleg réttindi 

transfólks í 27 Evrópulöndum. Í aðeins fjórum löndum var það löglegt að vera giftur 

sama aðila og fyrir kynleiðréttingu, í þrettán löndum var það ólöglegt en í tíu löndum af 

úrtakinu var lagaleg staða vegna hjúskapar óþekkt. 

Flestar rannsóknir sem rannsakað hafa sambönd transeinstaklinga gefa til kynna að 

transkonur séu líklegri en transmenn til þess að vera í sambúð eða nánu sambandi 

(Bockting, Miner, Romine, Hamilton og Coleman, 2013; Erich o. fl. 2007). Samkvæmt 

rannsókn Bockting og félaga (2013) áttu tæplega 8% transmanna maka og rúmlega 28% 

transkvenna. Í úrtakinu voru um 25% transkvennana fráskyldar, ekkjur eða höfðu slitið 

sambúð og það sama gilti um 5% transmanna. Í Belgískri rannsókn voru um 40% 

þátttakenda giftir eða í sambúð (Cuypere, o. fl., 2007). Svipaðar niðurstöður voru í 

rannsókn Erich og fleiri (2007) en þar áttu um 39% maka og töldu um 69% sig fá mjög 

góðan stuðning frá honum. Í rannsókn Lawrence (2005) þar sem skoðuð voru sambönd 

transkvenna eftir kynleiðréttingarferli kom í ljós að 62% transkvenna höfðu verið í föstu 

sambandi eftir leiðréttingarferlið. Um 45% þátttakenda voru í föstu sambandi þegar 

rannsóknin fór fram og af þeim hóp hafði um 47% sambanda byrjað minnst ári fyrir 

aðgerð. Þrátt fyrir að flestar rannsóknir gefi til kynna að transkonur séu líklegri til að 

vera í sambandi hafa aðrir fræðimenn, til að mynda Johansson og fleiri (2010) fengið 

aðrar niðurstöður. Í rannsókn þeirra áttu um 38% transeinstaklinga maka, af þeim voru 

41% transmenn og 36% transkonur. 

Einstaklingar sem koma út seinna á lífsskeiðinu eru líklegri til þess að vera foreldrar 

(Grant, o. fl., 2009). Í niðurstöðum rannsóknar Grants og fleiri (2009) kom fram að um 

38% þátttakenda voru foreldrar og að um 18% þeirra voru með börn á framfæri. Þar 

kom einnig fram að um 82% þeirra sem komu út eftir 55 ára aldur voru foreldrar og að 

transkonur voru líklegri en transmenn til að eiga börn eða vera í kringum börn. 

Rannsókn sem gerð var í Skotlandi sýndi að um 53% transkvenna átti annað hvort börn, 

hafði umgengist þau eða tekið þátt í uppeldi þeirra á meðan hlutfall transmanna var 

aðeins um 20% (Scottish Transgender Alliance, 2008). 

2.3.4. Samfélagstengsl og viðhorf 

Transfólk upplifir reglulega félagslega mismunun og fordóma frá samfélaginu (Turner, o. 

fl., 2009; Whittle, o. fl., 2007; Fish, 2012). Afleiðingarnar eru margvíslegar og geta haft 
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áhrif á atvinnutækifæri, náin samskipti og aðgengi að heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

Ástundum venjulegra félagslegra athafna eins og að fara í sund eða stunda aðrar íþróttir 

geta orðið flóknar og erfiðar (Fish, 2012). Þegar nafn er ekki í samræmi við útlit getur 

það valdið erfiðleikum og óþægindum, til að mynda við notkun greiðslukorta eða þegar 

framvísa þarf persónuskilríkjum. Þetta getur verið sérstaklega erfitt þegar 

transeinstaklingar ferðast erlendis og þurfa að framvísa vegabréfi og valdið því að 

viðkomandi þarf að svara margs konar spurningum og gefa upp persónulegar 

upplýsingar um viðkvæm málefni. Víða í samfélaginu er þjónusta skilgreind út frá kyni 

sem getur orðið til þess að einstaklingar í kynleiðréttingarferli lenda utan 

þjónustuúrræða. Er til að mynda algengt að transeinstaklingum sé vísað frá í athvörfum 

fyrir heimilislausa eða í athvörfum fyrir konur í ofbeldissamböndum (Messinger, 2006; 

Spade, 2007). Margir upplifa því félagslega einangrun og takmarkaðan skilning á stöðu 

sinni innan samfélagsins. Þessar aðstæður auka líkur á aukinni áfengisdrykkju, 

lyfjanotkun, þunglyndi, sjálfsskaðandi hegðun og sjálfsvígstíðni innan þessa hóps (Fish, 

2012). 

Transfólk er vítt hugtak sem nær yfir fjölbreyttan hóp og oft eru einstaklingar sem 

sýna fordóma ekki meðvitaðir um hvort viðkomandi er haldin klæðskiptihneigð, 

kynáttunarvanda eða hvort hann er samkynhneigður. Því getur verið erfitt að aðskilja 

fordóma gegn transeinstaklingum frá fordómum gegn samkynhneigð eða öðrum 

kynferðisfrábrugðnum einstaklingum (Turner, o. fl., 2009). Transeinstaklingar eru 

gjarnan áberandi og því viðkvæmur hópur sem líklegri er til að verða fyrir ýmis konar 

áreiti og ofbeldi. Niðrandi ummæli og nafnaköll eru algeng auk þess sem þessi hópur er 

líklegri til að verða fyrir líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi (Whittle, o. fl., 2007). 

Transeinstaklingar verða fyrir fordómum úr öllum áttum, jafnvel innan hinsegin 

samfélagsins (Cashore og Tuason, 2009). 

Hatursglæpi er hægt að skilgreina sem glæpi sem gerðir eru vegna óvildar eða 

fordómum gagnvart viðkomandi eða því sem hann stendur fyrir. Segja má að ef 

viðkomandi tilheyrði ekki vissum hóp, til dæmis hópi samkynhneigðra, vissum kynþætti 

eða trúarflokki, yrði hann ekki fyrir þessum glæp. Glæpirnir geta falið í sér ógnandi 

hegðun, andlegt og líkamlegt ofbeldi, eignaspjöll og í versta falli manndrápi. Þetta eru 

mannréttindamál þar sem þeir hafa áhrif á frelsi og öryggi fólks (Turner, o. fl., 2009). 

Hatursglæpi gegn transfólki má meðal annars rekja til transfælni (e. transphobia) sem 
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lýsa má sem óbeit gagnvart einstaklingum sem standa ekki undir félagslegum 

væntingum um kynhegðun. Transfælni felur í sér andúð á vöðvastæltum konum, 

kvenlegum mönnum og transfólki, þar á meðal klæðskiptingum og transeinstaklingum 

(Hill og Willoughby, 2005). 

Karlmannlegar konur og kvenlegir karlar eru líklegri til þess að verða fyrir áreiti frá 

einstaklingum með transfælni. Það sama á við um einstaklinga sem eru mjög augljóslega 

trans, sérstaklega transkonur. Er því algengara að transeinstaklingar verði fyrir áreiti 

snemma í leiðréttingarferlinu. Þegar líður á ferlið og einstaklingurinn er farinn að 

tileinka sér sérkenni og útlit leiðrétts kyns minnkar áreitið oftast, sérstaklega hjá 

transmönnum. Í þeim löndum þar sem aðgengi að leiðréttingarferli eða ferli vegna 

nafnabreytinga er flókið er líklegra að transeinstaklingar verði fyrir áreiti eða fordómum 

(Turner, o. fl., 2009). Þá virðist sem fordómar gagnvart transkonum séu algengari en 

þær eru oft sýnilegri og eiga erfiðara með að falla inn í samfélagið. Þar eru karlhormónar 

veigamikill þáttur en áhrif þeirra eru síður afturkræfanleg. Dæmi um þetta eru 

hárvöxtur, stækkað barkakýli og djúpur málrómur. Því eldri sem einstaklingurinn er því 

lengra eru breytingarnar á veg komnar og erfiðara er að falla inn í samfélagið. Hjá 

transmönnum hefur notkun karlhormóna fljótlega áhrif, þeir verða dimmraddaðir, 

vöðvarnir byrja að stækka og hárvöxtur á líkama og andliti eykst (Johnson, 2007). 

Transmenn eiga því oft auðveldara með að aðlagast samfélaginu. Það kemur þó ekki í 

veg fyrir að þeir upplifi streitu og kvíða sem getur valdið því að þeir dragi sig í hlé og láti 

lítið fyrir sér fara (Bockting, o. fl., 2013). 

Ef skoðuð eru viðhorf til ofbeldis gegn transfólki kemur ýmislegt athyglisvert í ljós. 

Lögregluyfirvöld virtust oft líta á transkonur sem urðu fyrir ofbeldi sem gerendur frekar 

en fórnarlömb og viðbrögð þeirra við árás voru síður tengd við sjálfsvörn konu (Turner, 

o. fl., 2009). Rannsóknir gefa til kynna að þegar um er að ræða ofbeldi og viðbrögð 

löggæslunnar, skipta kynþáttur, kynheigð og kyn máli, hvort sem um er að ræða 

fórnarlambið eða gerandann. Viðhorf til ofbeldis gegn transfólki líkist að mörgu leiti 

viðhorfi til ofbeldis gegn konum. Þegar um er að ræða ofbeldi gegn konum er gjarnan 

litið á ofbeldið sem tæki maka til að stjórna konunni eða að hún hafi boðið upp 

kynferðisofbeldi með óviðeigandi klæðnaði eða hegðun. Það sama á við um transkonur, 

með því að klæða sig og haga sér eins og konur þá eiga þær skilið að fá sömu meðferð 

(Witten og Eyler, 1999). 
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Algengt er að hatursglæpir gagnvart transfólki séu ekki tilkynntir og eru því 

opinberar tölur um tíðni þeirra líklega nokkuð lægri en raunverulegur fjöldi tilvika. 

Ástæðurnar eru margvíslegar en margt transfólk telur að ekki verði tekið mark á þeim 

eða það treystir sér ekki til að tilkynna ofbeldið þar sem það er ekki búið opinbera 

kynáttunarvanda eða kynhneigð sína. Í sumum tilfellum hefur transfólk slæma reynslu af 

fyrri samskiptum sínum við lögregluna og hefur jafnvel orðið fyrir áreiti eða ofbeldi af 

þeirra hálfu (Turner, o. fl., 2009). Þekkt er saga Brandon Teena, transmanns sem var 

myrtur af sömu aðilum og höfðu beitt hann bæði líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi viku 

fyrir morðið. Þrátt fyrir að gerendur hafi verið þekktir var málið ekki tekið alvarlega af 

yfirvöldum fyrr en eftir að hann hafði verið myrtur (Witten og Eyler, 1999). 

Samkvæmt Turner og fleirum (2009) hefur The Office for Democratic Institutions 

and Human Rights gefið það út að glæpir vegna kynhneigðar eða kynímyndar nái yfir 

verulegan hluta hatursglæpa. Rannsóknir gefa einnig til kynna að það hafi ekki dregið úr 

ofbeldinu heldur hafi það jafnvel aukist samsíða aukinni pólitískri baráttu og sjáanleika 

samkynhneigðra og transfólks í samfélaginu. Turner og fleiri (2009) hafa einnig bent á að 

gjarnan er fjallað um glæpi í fjölmiðlum gegn transfólki án samúðar auk þess sem þeir 

virðast ekki gera sér grein fyrir hatrinu sem liggur á bak við glæpina. 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var innan Evrópusambandsins sýndu að áreiti og 

ofbeldi gagnvart transfólki eru afar mismunandi á milli landa. Sem dæmi má nefna að í 

Englandi, Þýskalandi og Grikklandi er algengast að transfólk upplifi niðrandi ummæli og í 

Grikklandi ógnandi hegðun. Tíðni líkamlegs ofbeldis var hæst í Bretlandi og tíðni 

kynferðisofbeldis hjá Frökkum. Af þátttakendum rannsóknarinnar töldu um 79% að þeir 

hefðu orðið fyrir einhvers konar áreiti á opinberum stöðum, allt frá neikvæðum 

athugasemdum til líkamlegs ofbeldis. Einnig kom fram að algengara væri að transkonur 

yrðu fyrir ofbeldi en transmenn (Turner, o. fl., 2009). Í rannsókn Lombardi og fleiri 

(2001) höfðu tæplega 60% þátttakenda orðið fyrir annað hvort andlegu eða líkamlegu 

ofbeldi. Ráðist hafði verið á um 47% og í rúmlega 10% tilvika var vopnum beitt. Um 14% 

þátttakanda höfðu orðið fyrir nauðgunartilraun eða verið nauðgað. Algengast var að 

transfólk yrði fyrir niðrandi ummælum eða um helmingur þátttakenda. Í hópi transfólks 

voru transeinstaklingar um það bil tvöfalt líklegri til að verða fyrir ofbeldi. Einnig virtist 

vera samband á milli tekna og ofbeldis en transfólk í fullri vinnu með góðar tekjur var 

ólíklegra til þess að verða fyrir ofbeldi. 
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2.3.5. Menntun og atvinnuþátttaka 

2.3.5.1. Menntun  

Börn og unglingar með kynáttunarvanda verða oft fyrir einelti og fordómum í skóla sem 

getur leitt til slakrar mætingar og lélegs námsárangurs. Algengt er að þau fari ung að 

heiman og hætti snemma í skóla (Callahan, 2009). Transfólk er þó líklegra til að ljúka 

framhaldsnámi síðar á lífsleiðinni en rannsóknir sýna að menntunarstig þeirra er hærra 

en hjá almennu þýði (Whittle, o. fl., 2007; Grant, o. fl., 2009). Í niðurstöðum rannsókna 

sem framkvæmd var í Evrópu hafði um 82% úrtaksins lokið framhaldsskóla miðað við 

um 78% almenns þýðis og um 48% úrtaksins hafði klárað háskólagráðu miðað við 27-

30% hjá almennu þýði (Whittle, Turner, Combs og Rhodes, 2008). Svipaðar niðurstöður 

voru í bandarískri rannsókn en þar voru 47% þátttakanda með háskólanám miðað við 

27% hjá almennu þýði (Grant, o. fl., 2009). Í breskri rannsókn Whittle og fleiri (2007) 

voru svipaðar niðurstöður en hún sýndi að um 34% transfólks lýkur háskólanámi á 

meðan meðaltalið hjá almennu þýði var 27%. 

Rannsóknir gefa til kynna að ungir kynferðisbrábrugðnir einstaklingar þurfi að þola 

töluvert ofbeldi og áreiti í námi (Grant, o. fl., 2009; Whittle o. fl., 2007). Niðurstöður í 

rannsókn Grant og fleiri (2009) sýndu að 78% transfólks eða kynferðisfrábrugðinna 

einstaklinga höfðu orðið fyrir einhverskonar áreiti eða ofbeldi í efsta bekk 

framhaldsskóla. Af þeim urðu 35% fyrir líkamlegu ofbeldi og um 12% fyrir kynferðislegu 

ofbeldi. Um 6% var vikið úr framhaldsskóla fyrir að tjá sig í gagnstæðu kynhlutverki. Af 

þessum hóp höfðu um 51% gert tilraun til að taka eigið líf. Í sömu rannsókn töldu um 

31% sig hafa orðið fyrir áreiti frá kennurum eða öðru starfsfólki skólans og af þeim hafði 

um 5% orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og 3% fyrir kynferðisofbeldi. Rannsóknin sýndi 

einnig að þeir sem höfðu orðið fyrir áreiti eða ofbeldi af hendi starfsfólki skólans voru 

líklegri til að gera tilraun til sjálfsvígs. Um 64% þeirra sem höfðu orðið fyrir líkamlegu 

ofbeldi höfðu gert tilraun til sjálfsvígs og 76% þeirra sem höfðu orðið fyrir 

kynferðisofbeldi (Grant, o. fl., 2009). Rannsókn Whittle og fleiri (2007) sýndi að ungt 

transfólk varð bæði fyrir áreiti og einelti meðal skólafélaga, kennara og annars 

starfsfólks innan skólans. Um 64% transmanna og 44% transkvenna töldu sig hafa orðið 

fyrir áreiti eða einelti í skóla. Eru þessar tölur nokkuð á skjön við það sem áður var 

haldið og benda til þess að það sé meira umburðarlyndi gagnvart stelpustrákum en 

strákastelpum í skóla. Þetta er hærri tíðni en flestar rannsóknir á ungu samkynhneigðu 
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fólki sýna og gefa þessar tölur einnig tilefni til að ætla að transmenn upplifi mesta 

fordóma á skólaaldri. 

2.3.5.2. Atvinnuþátttaka  

Rannsóknir gefa til kynna að atvinnuþátttaka transeinstaklinga sé töluvert minni en hjá 

almennu þýði (Whittle, o. fl. 2007). Margar ástæður hafa verið nefndar, þar á meðal 

fordómar sem leiða til þess að transfólk fær síður vinnu eða að það upplifir áreiti á 

vinnustað sem leiðir til þess að það treystir sér ekki til að vera á vinnumarkaði. Eins eru 

uppsagnir algengari meðal þessa hóps en vísbendingar eru um að transfólki sé frekar 

sagt upp vinnu þegar þrengir að á vinnumarkaðinum (Grant, o. fl., 2009). Rannsókn 

Whittle og fleiri (2007) er í samræmi við rannsókn Grant en hún sýndi að um 40% 

transkvenna og 36% transmanna voru einhverri vinnu meðan atvinnuþátttaka var 

rúmlega 57% hjá konum og um 72% hjá körlum í almennu þýði. Af úrtakinu voru aðeins 

um 31% transeinstaklinga í fullri vinnu. 

 Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar sem benda til þess að transfólk verði 

gjarnan fyrir fordómum og mismunun í starfi (Grant, o. fl, 2009; Whittle, o. fl. 2007). 

Rannsókn Whittle og fleiri (2007) sýndi að um 29% þátttakenda hafði orðið fyrir áreiti í 

formi niðrandi ummæla á vinnustað. Um helmingi viðmælenda hafði verið meinað að 

nota salernisaðstöðu í samræmi við nýja kynhlutverkið eftir að þeir byrjuðu 

leiðréttingarferlið. Í rannsókninni kom einnig í ljós að um 42% transfólks lagði ekki í að 

mæta í vinnu í því kynhlutverki sem það óskaði sér af ótta við að það hefði áhrif á stöðu 

þeirra á vinnustað. Um 10% hafði orðið fyrir niðrandi ummælum og um 6% 

einhverskonar líkamlegu ofbeldi. Hluti viðmælenda hafði hætt í starfi vegna eineltis 

þrátt fyrir lög sem banna mismunun og um fjórðungur transfólks hafði skipt um starf 

vegna áreitis á vinnustað (Whittle, o. fl., 2007). Í rannsókn Grants og fleiri (2009) hafði 

um 26% verið sagt upp starfi vegna tjáningar í kynhlutverki gagnstæðs kyns. Þar var 

hlutfall transkvenna hærra, eða 36%, á meðan hlutfall transmanna var 19%. Um 29% 

transkvenna hafði verið neitað um stöðuhækkun og 18% transmanna. Rannsóknin sýndi 

að um 58% úrtaksins voru í vinnu en ekki kom fram hvort um væri að ræða fulla vinnu 

eða hlutastarf. 

Rannsóknir sýna einnig að meðaltekjur transfólks víða um Evrópu eru vel undir 

meðallagi (Whittle o. fl., 2007; Newfield o. fl., 2006; Lombardi, Wilchins, Priesing og 
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Malouf, 2000). Samkvæmt niðurstöðum í rannsókn Newfield og fleiri (2006) voru 48% 

þátttakenda með háskólagráðu en þó var stærstur hluti þeirra með tekjur undir 

meðallagi. Í rannsókn Lombardi og fleiri (2000) kom í ljós að í hópi transfólks voru 

transeinstaklingar þrisvar sinnum líklegri til að upplifa tekjutengda mismunun. 

2.3.6. Sálfélagsleg líðan 

Samfélagsleg viðhorf og mismunun geta haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir 

transeinstaklinga. Afleiðingar þess eru oft ýmiss sálfélagsleg einkenni eins og kvíði, 

þunglyndi og aukin tíðni sjálfsvíga (Meyer-Bahlburg, 2010; Nuttbrock o. fl., 2010). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að tíðni þunglyndis og kvíðaraskana eru algengari meðal 

transeinstaklinga. Áður fyrr voru geðraskanir meðal transeinstaklinga oftast tengdar 

kynáttunarvandanum en í dag er talið að þær megi allt eins rekja til þeirra fordóma og 

mismununar sem þeir mæta í umhverfinu (Meyer-Bahlburg, 2010; Nuttbrock o. fl., 

2010). Aðlögun að nýju kynhlutverki og árangur kynleiðréttingarferlis getur einnig haft 

nokkur áhrif á andlegan líðan. Ef viðkomandi er ekki ánægður hefur hann um það að 

velja að reyna að snúa við ferlinu eða reyna að aðlagast nýju kynhlutverki. Ef það gengur 

ekki upplifir fólk í sumum tilfellum að sjálfsvíg sé eina leiðin (Olsson og Möller, 2006). 

Samkvæmt rannsókn Bockting og fleiri (2013) upplifðu um 44% þátttakenda 

þunglyndi og um 33% kvíða. Í rannsókn Grants og félaga (2009) höfðu um 41% 

þátttakenda reynt sjálfsvíg, af þeim voru um 45% í aldurshópnum 18-24 ára. Tíðnin var 

áberandi hærri hjá þeim sem voru með lágar tekjur og lágt menntunarstig. Niðurstöður í 

rannsókn Nuttbrock og fleiri (2010) sýndu að um 54% transkvenna áttu við langvarandi 

þunglyndi að stríða og rúmlega 53% þeirra upplifðu sjálfsvígshugsanir í lengri tíma. Í 

báðum tilfellum var tíðnin þrisvar sinnum hærri en hjá almennu þýði. Af úrtakinu höfðu 

um 28% gert tilraun til að taka eigið líf og um 35% höfðu skipulagt sjálfsvíg. 

Rannsókn sem framkvæmd var í Svíþjóð gefur vísbendingar um að dánartíðni meðal 

transeinstaklinga sé hærri en hjá almennu þýði. Sjálfsvíg skýrðu þó ekki alveg þennan 

mun því dánartíðni vegna hjartasjúkdóma og krabbameins var einnig marktækt hærri. 

Tilgátur voru um rekja mætti hærri dánartíðni að hluta til hormónalyfja eða reykinga en 

jafnframt mætti í sumum tilfellum rekja það til fordóma og mismununar sem leiði til 

þess að transeinstaklingar leiti sér síður læknishjálpar (Dhejne, Lichtenstein, Boman, 

Johansson, Långström, og Landén, 2011). 
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2.4. Mannréttindi, félagsráðgjöf og transeinstaklingar 

Mannréttindi eru í grunnin krafa um að allir njóti grundvallarréttinda en undirstaða 

þeirra eru jöfnuður, sjálfræði, sanngirni og virðing. Þau hafa áhrif á líf fólks alla daga, 

stuðla að jafnræði og stjórn einstaklinga á eigin lífi (Fish, 2012). Mikil umræða hefur 

verið um réttindi transeinstaklinga, en víða hefur lagalegur réttur þeirra verið 

takmarkaður sem hefur leitt til þess að staða þeirra er misjöfn, bæði hvað varðar 

heilbrigðisþjónustu og lagaleg réttindi (Fish, 2012; IFSW, 2013). Sem dæmi hafa bæði 

NASW  og The International Federation of Social Workers (IFSW) greint frá áhyggjum 

sínum af stöðu og réttindum transeinstaklinga ásamt því að lýsa yfir stuðningi við 

málstað þeirra (NASW, e.d.; IFSW, 2013). 

Félagsráðgjöf hefur allt frá upphafi verið samofin mannréttindabaráttu og 

grundvallast af baráttu fyrir frelsi og félagslegu réttlæti einstaklingsins (Fish, 2012). Er 

því ein grundvallarregla félagsráðgjafa virðing fyrir einstaklingnum og trúin á að hann 

geti nýtt sér hæfileika sína og sérstöðu til fullnustu. Félagsráðgjafar stunda starf sitt án 

manngreiningarálits og vinna gegn mannréttindabrotum og félagslegu ranglæti 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Félagsráðgjafar þurfa að þekkja til samfélagsins, þekkja mannlega hegðun og skilja 

hvernig einstaklingar og umhverfi þeirra hafa áhrif á hvort annað. Þeir starfa út frá 

heildarsýn sem felur í sér að skoða einstaklinginn út frá aðstæðum, þar á meðal 

fjölskyldutengslum hans, vinasamböndum og samfélagi (Lára Björnsdóttir, 2006). Í 

félagsráðgjöf er lögð áhersla á hjálp til sjálfshjálpar, með því að yfirstíga hindranir og 

lágmarka áhættuþætti ásamt því að vinna að félagslegum úrbótum (Farely, Smith og 

Boyle, 2006). Félagsráðgjafar þurfa því að þekkja kenningar um mannlega hegðun og 

bjargir í samfélaginu (Lára Björnsdóttir, 2006). Til að ná yfir alla þá mismunandi þætti 

sem hafa áhrif á einstaklingin hafa félagsráðgjafar stuðst við kerfisnálgun út frá 

vistfræðilegu sjónarhorni (e. ecological approach). Nálgunin er út frá þremur kerfum, 

míkró (e. micro), mesó (e. mezzo) og makró (e. macro). 

Míkró-kerfið er einstaklingsmiðuð nálgun með áherslu á einstaklinginn sjálfan og þá 

sálrænu og félagslegu þætti sem hafa áhrif á hegðun hans (Farely, Smith og Boyle, 

2006). Sjálfstraust og trú einstaklinga á eigin verðleika litast oft af viðhorfum og 

framkomu annarra í samfélaginu. Þannig geta fordómar og ofbeldi haft áhrif á upplifun 

og viðhorf einstaklinga gagnvart sjálfum sér og smá saman leitt til takmarkaðrari trúar á 
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eigin verðleika (Beckett, 2006). Í sumum tilfellum hafa transeinstaklingar forðast náin 

félagsleg samskipti frá barnæsku vegna óþægilegrar upplifunar, vanlíðan og fordóma í 

samfélaginu. Margir eru því einangraðir og hafa takmarkaðan stuðning frá fjölskyldu og 

vinum (Fish, 2012). 

Mesó-kerfi eru fámennir hópar eins og fjölskyldur, samstarfsfélagar og vinir og 

vinnur félagsráðgjafinn að lausnum innan þeirra kerfa (Farely, Smith og Boyle, 2006). 

Fjölskylduráðgjöf getur verið þáttur í aðlögun fjölskyldunnar að nýju kynhlutverki 

transeinstaklingsins. Í sumum tilfellum er aðeins um að ræða fræðslu fyrir fjölskylduna 

en í öðrum tilfellum þarf fjölskyldan aðstoð við að sætta sig við breytingarnar. Þá getur 

verið árangursríkt að benda fjölskyldunni á hvernig staðalímyndir hafa áhrif á hæfni 

þeirra til að sjá transeinstaklinginn sem sama einstakling og hann var áður (Morrow, 

2006). 

Makró-kerfin eru stærri hópar eins og samtök, stofnanir og samfélagið. Þar getur 

starf félagsráðgjafans snúist um stefnumótun og stjórnun fyrirtækja eða stofnanna 

(Farley, Smith og Boyle, 2006). Á makró-stigi geta félagsráðgjafar beitt sér fyrir bættum 

réttindum og þjónustu til handa transeinstaklinga ásamt því að draga úr fordómum með 

aukinni fræðslu í samfélaginu (Cohen, o. fl., 2006). 

Í dag nota félagsráðgjafar mismunandi vinnuaðferðir sem tengjast ýmsum 

kenningum sem eiga rætur sínar í öðrum fræðigreinum (Vigdís Jónsdóttir, 2006). Frá 

upphafi hefur valdefling verið notuð í vinnu félagsráðgjafa en hugtakið var þó fyrst 

áberandi í greinum tengdum félagsráðgjöf á níunda áratug síðustu aldar. Valdefling 

hefur verið notuð af hinum ýmsu fagstéttum en í félagsráðgjöf hefur hún bæði verið 

notuð sem kenning og vinnuaðferð (Adams, 1990). Margar skilgreiningar eru til um 

valdeflingu en í grunnin snýst valdefling um að hvetja fólk til sjálfshjálpar og að styðja 

það við að ná betri tökum og stjórn á eign lífi (Beckett, 2006; Adams, 1990). 

Félagsráðgjafar hafa beitt valdeflingu til að efla einstaklinga og samfélög í að finna 

aukinn styrk til þess að hafa áhrif á aðstæður sínar og hafa aðferðir sem byggja á 

valdeflingu verið tengdar við breytingar á stjórnsýslu og stefnumótun í opinberri 

þjónustu (Hash og Ceperich, 2006). Á þann hátt er hægt að valdefla minnihlutahópa og 

vinna gegn samfélagslegri kúgun og félagslegu réttlæti (Beckett, 2006; Sheppard, 2006). 

Transeinstaklingar eru líklegri en margir aðrir hópar til að upplifa undirokun og fordóma 

í samfélaginu (Morrow, 2006). Aðferðir sem byggðar eru á valdeflingu hafa mikið verið 
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notaðar í vinnu með transeinstaklingum. Þær hjálpa þeim að byggja upp jákvæða 

sjálfsmynd og berjast fyrir persónulegum hagsmunum og félagslegu réttlæti. Þannig er 

mikilvægt að félagsráðgjafar sem vinna að málefnum transeinstaklinga hafi bæði 

pólítíska kunnáttu og þekkingu á reynsluheim þeirra (Messinger, 2006). 

Í vinnu með transeinstaklingum þurfa félagsráðgjafar að hafa þekkingu á 

skilgreiningum og hugtökum og temja sér viðeigandi orðanotkun (Morrow, 2006; 

Nagoshi, Nagoshi og Brzuzy, 2014). Þeir þurfa að vera meðvitaðir um að orðræðan eða 

notkun tungumálsins setur fólk í mismunandi valdastöðu. Félagsráðgjafar þurfa að vera 

meðvitaðir um áhættuþætti, aðstæður og stöðu þeirra í samfélaginu. Transeinstaklingar 

eru vanir að mæta fordómum og er því mikilvægt að mynda traust á milli skjólstæðings 

og meðferðaraðila (Carroll, o.fl., 1997). Þeir eru líklegri en margir aðrir hópar til að leita 

sér ráðgjafar vegna sálfélagslegs vanda sem tengist fordómum og mismunun í 

samfélaginu. Þannig er ráðlagt að byrja á skoða upplifun þeirra og áhrif á líðan og í 

kjölfarið finna leiðir til að takast á við neikvæða upplifun og bæta lífsgæði þeirra (Elze, 

2006). 

Bent hefur verið á að margir félagsráðgjafar hafi litla þekkingu á málefnum eða 

transeinstaklinga og annarra kynferðisfrábrugðinna einstaklinga og eins að fáar 

rannsóknir hafi verið gerðar innan sviðsins (Fish, 2013; Erich, o. fl., 2008). 

Transeinstaklingar eru samt sem áður hópur sem líklegur er til að þurfa að leita sér 

aðstoðar og leiðbeininga hjá félagsráðgjöfum vegna húsnæðismála, atvinnuleysis, 

fjölskylduráðgjafar og skólafélagsráðgjafar (Burdge, 2007). Haldeman (2000) telur að 

algengt sé að skólasálfræðingar og annað fagfólk innan í skólanna þekki oft lítið til barna 

með kynáttunarvanda eða annara kynferðisfrábrugðinna barna. Mikilvægt er að 

félagsráðgjafar og annað fagfólk sem veitir transeinstaklingum ráðgjöf kynni sér 

reynsluheim þeirra. Mallon og DeCrescenzo (2009) ásamt Carroll, Gilroy og Ryan, (2002) 

hafa bent á að auk ýmissa fræðirita geti félagsráðgjafar kynnt sér ýmsar bækur þar sem 

transeinstaklingar lýsa reynslu sinni eða kvikmyndir sem gefi góða innsýn reynsluheim 

transeinstaklinga. 
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3.  Aðferð 

Í eftirfarandi kafla verður fallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar og framkvæmd 

hennar í þremur hlutum. Til að byrja með verður fjallað um eigindlega aðferðarfræði og 

gert grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar. Í öðrum hluta verður fjallað um 

þátttakendur, gagnaöflun og skráningu gagna. Að lokum verður greint frá styrkleikum og 

veikleikum rannsóknarinnar auk siðferðilegum álitamálum. 

3.1.1. Markmið rannsóknar og val rannsóknaraðferðar 

Eins fram kom í inngangi rannsóknarinnar er markmið hennar að skoða félagslega 

reynslu og upplifun transeinstaklinga sem eru í eða hafa lokið kynleiðréttingarferli. 

Jafnframt er tilgangur rannsóknarinnar að skoða viðhorf til þeirra þjónustu- og 

stuðningsúrræða sem í boði eru fyrir transeinstaklinga. Er með rannsókninni vonast til 

þess að hægt sé að varpa ljósi á reynslu og viðhorf transeinstaklinga hér á landi og hvaða 

þjónustu- og stuðningsúrræði eru að nýtast þessum hóp. Geta niðurstöður 

rannsóknarinnar gefið vísbendingar um hvort stuðningur og þjónusta mæti þörfum 

transeinstaklinga og hvort eitthvað megi betur fara. 

Við alla rannsóknarvinnu er mikilvægt að velja rannsóknaðferð út frá 

rannsóknarspurningum og þeim hóp sem ætlunin er að skoða (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Þar sem um var að ræða lítið úrtak sem erfitt var að nálgast, taldi rannsakandi að 

aðferðarfræði eigindlegra rannsókna með hálfstöðluðum viðtalsvísi myndi henta best til 

að veita innsýn og skilning á félagslegri reynslu og upplifun transeinstaklinga. 

3.1.2. Aðferðarfræði eigindlegra rannsókna 

Eigindlegar rannsóknir eru rannsóknarheimspeki sem byggir á félagslegum veruleika og 

sjónarhornum fólks þar sem reynsluheimur einstaklingsins er mikilvægastur. 

Sjónarhornið er aðstæðubundið og þátttakendur oftast fáir. Rannsakandi er hluti af 

rannsókninni, hann er aðalrannsóknartækið og greining gagna getur því verið 

mismunandi eftir rannsakendum. Ýmsar aðferðir eru notaðar til gagnaöflunar í 

eigindlegum rannsóknum, þar á meðal viðtalsrannsóknir, þátttökuathuganir og 

rýnihópar (Neuman, 2006). 

Rannsóknarviðtöl byggjast meðal annars á umræðum um daglegt líf. Markmið 

rannsakanda er að safna upplýsingum og auka þekkingu með því að mæla hvaða mat 
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einstaklingurinn leggur á aðstæður, hvað skiptir hann máli og fá innsýn í félagslegan 

veruleika hans (Kvale, 1996). Þannig er hægt að kynna sjónarmið ýmissa jaðarhópa í 

samfélaginu og þróa kenningar út frá gögnum. Eigindlegar rannsóknir henta vel þegar 

dýpka þarf skilning, skoða eitthvað nýtt eða eitthvað í sínu eðlilega umhverfi (Neuman, 

2006). 

Aðleiðsla (e. induction) er megineinkenni eigindlegra rannsókna þar sem 

rannsakandi er ekki með fyrirfram mótaða kenningu heldur er kenningin mótuð eftir að 

gagnaöflun hefur farið fram. Þessi nálgun er megin undirstaða grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory) þar sem bæði kenning og gögn geta haft áhrif á hvort annað. 

Hugmyndafræði grundaðrar kenningar á vel við um rannsóknir á efni sem tengist 

félagslegum fyrirbærum (Neuman, 2006; Alston og Bowles, 1998). Í eigindlegum 

rannsóknum eru virðing og traust milli rannsakanda og viðmælanda afar mikilvægt 

(Helga Jónsdóttir, 2003). 

3.1.3. Mælitæki 

Í viðtalsrannsóknum þurfa samræður að vera á jafnréttisgrundvelli, orðalag einfalt og 

auðskiljanlegt. Er því virk hlustun mikilvæg til að viðtalið verði árangursríkt. Þegar mæla 

þarf þekkingu í eigindlegum rannsóknum er samtal í formi viðtals notað sem mælitæki. 

Viðtölin geta verið óstöðluð eða hálfstöðluð og er tilgangur þeirra meðan annars að lýsa 

og veita skilning á reynslu viðmælenda út frá þeirra sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interview) eru aðferð sem staðsett er á milli 

staðlaðra og djúpra viðtala en þau gefa rannsakanda tækifæri til þess að fylgja eftir 

svörum þátttakenda sem síðan hafa áhrif á uppbyggingu viðtalsins (Alston og Bowles, 

1998). 

Í þessar rannsókn var beitt hálfstöðluðum viðtölum. Í viðtölunum var stuðst við 

hálfstaðlaðan viðtalsvísir sem hannaður var út frá rannsóknarmarkmiði og 

rannsóknarspurningum. Hálfstaðlaður viðtalsvísir gefur rannsakanda vissan ramma í 

viðtalinu ásamt því að felar í sér opnar spurningar sem gefa viðmælanda tækifæri til 

þess að tjá skoðanir sínar með eigin orðum. Þessi aðferð getur einnig verið valdeflandi 

því hún gefur viðmælendum tækifæri til að tjá sig um reynslu sína (Alston og Bowles, 

1998). 
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3.2. Undirbúningur og framkvæmd 

Almenn gagnaöflun hófst í maí mánuði árið 2013 og lauk í nóvember sama ár. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar í samræmi við lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 (samanber tilkynning S6362) í byrjun 

ágústmánaðar (Persónuvernd, e.d.). Á svipuðum tíma hófst vinna við að útbúa viðtalsvísi 

(samanber viðauki III) fyrir eigindleg viðtöl, kynningarbréf (samanber viðauki II) og 

upplýst samþykki (samanber viðauki I). Í kjölfarið var unnin umsókn um leyfi til 

Vísindasiðanefndar (VSNb2013080017) og lá leyfi fyrir í septemberlok árið 2013. 

3.2.1. Úrtak og þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við sex einstaklinga sem eru í eða hafa lokið kynleiðréttingarferli. 

Rannsóknin var byggð á markmiðsúrtaki (e. purposive sample) og veltiúrtaki (e. snowball 

sample). Markmiðsúrtak á vel við þegar velja á þátttakendur með það fyrir augum að 

auka innsýn í málefni sérstaks hóps, sérstaklega þegar um er að ræða hóp sem erfitt er 

að nálgast. Veltiúrtak er notað þegar erfitt er að komast að þátttakendum. Þá er tekið 

viðtal við einn þátttakenda og hann beðinn um að benda á aðra mögulega þátttakendur 

sem falla undir sömu skilyrði (Alston og Bowles, 1998). 

Til að nálgast þátttakendur hafði rannsakandi samband við einstaklinga í 

nærumhverfi sínu sem hann taldi líklega til að þekkja til transeinstaklinga. Upplýsingum 

um rannsóknina var í kjölfarið komið áleiðis til transeinstaklinga sem gáfu síðan leyfi 

fyrir því að fá sent kynningarbréf um rannsóknina í tölvupósti. Þátttakendur sem höfðu 

áhuga á þátttöku höfðu síðan samband við rannsakanda. Að því loknu mælti 

rannsakandi sér mót við þátttakendur, annað hvort í gegn um síma eða með tölvupósti. 

Var staðsetning ákveðin í samráði við þátttakendur. Þátttakendur voru síðan beðnir um 

að kanna áhuga annarra transeinstaklinga sem þeir þekktu fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Með þessari aðferð fengust fimm þátttakendur og einn þátttakandi kom í gegn um 

annan þátttakenda. 

Þar sem þýðið er lítið og tilgangur rannsóknarinnar var ekki að skoða sjálft 

kynleiðréttingarferlið heldur félagslega reynslu og upplifun transeinstaklinga, var ekki 

sett fram krafa um að viðmælendur hefðu lokið kynleiðréttingarferli. Voru helstu 

skilyrðin þau að þátttakendur væru skilgreindir með kynáttunarvanda og byrjaðir í 

leiðréttingarferli. Viðmælendur voru af báðum kynjum og var hlutfall transkvennanna 
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hærra. Aldursdreifing þátttakenda náði vel yfir þrjá áratugi og var meðalaldur 

viðmælenda 35 ár. 

3.2.2. Gagnaöflun 

Gagna var aflað með hálfstöðluðum viðtölum sem fóru fram í októbermánuði. Í upphafi 

hvers viðtals var lögð fram yfirlýsing um upplýst samþykki og þátttakendum gefið 

tækifæri til að spyrja út í rannsóknina. Fengu bæði þátttakendur og rannsakandi 

undirritað afrit af upplýsta samþykkinu. Áður en viðtal hófst var þátttakendum bent á að 

þeir gætu neitað að svara spurningum sem þeim fyndust óþægilegar og að þeir gætu 

hvenær sem er dregið sig út úr rannsókninni. Í viðtölunum notaði rannsakandi sér til 

stuðnings hálfstaðlaðan viðtalsvísi og myndaðist í flestum tilvikum gott flæði í 

viðtölunum. Var lengd viðtala á bilinu 12 til 49 mínútur. 

3.2.3.  Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru öll hljóðrituð með leyfi þátttakenda. Um leið og tækifæri gafst voru 

viðtölin afrituð orð fyrir orð en mikilvægt er að afrita viðtalið á meðan það er enn í 

fersku minni rannsakanda (Neuman, 2006). Að lokinni afritun var hljóðupptökum eytt. 

Þegar lokið var við að öflun rannsóknargagna voru gögnin greind með hugmyndafræði 

grundaðrar kenningar. Viðtölin voru kóðuð, flokkuð í þemu og undirþemu með hliðsjón 

af rannsóknarspurningum. Þau þemu sem voru greind voru eftirfarandi: Upplifun af 

kynáttunarvanda og áhrif á líðan, aðdragandi að kynleiðréttingarferli, upplifun af 

viðhorfum í samfélaginu  og viðhorf til stuðnings- og þjónustuúrræða. 

3.3.  Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Helstu styrkleikar eigindlegra rannsókna felast í sveigjanleika þeirra. Hægt er að greina 

gögnin jafnóðum og móta nýjar spurningar út frá svörum viðmælenda. Þannig er hægt 

að nálgast nýjar upplýsingar sem ekki voru þekktar áður (Alston og Bowles, 1998). 

Helstu annmarkar rannsóknirnar voru að um er að ræða eigindlega rannsókn og því 

ekki hægt að alhæfa yfir á þýði. Markmið rannsóknarinnar var hinsvegar að auka innsýn 

í reynsluheim transeinstaklinga og varpa ljósi á annars vegar stöðu þeirra og hins vegar 

hvaða þættir í stuðningi og þjónustu mættu betur fara. Með eigindlegri 

rannsóknaraðferð fæst aukin dýpt og skilningur á upplifun og þá merkingu sem 
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þátttakendur leggja í félagslega reynslu og því hentar eigindleg rannsóknaraðferð 

þessari rannsókn vel. Þannig má draga lærdóm af reynslu og upplifun viðmælenda 

(Shaw og Gould, 2001; Alston og Bowles, 1998). 

3.3.1. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar  

Réttmæti og áreiðanleiki eru mikilvægir þættir í rannsóknum og auka trúverðuleika 

þeirra. Með réttmæti er vísað til trúverðuleika þess að mæla það sem lagt var upp með í 

upphafi. Réttmæti vísar einnig til þess að það viðfang sem rannsakandinn er að skoða 

falli vel að og geti útskýrt þann félagslega veruleika (Neuman, 2006). 

Rannsakandi eykur réttmæti með því að rýna og lesa í gögnin á meðan rannsókn 

stendur (Alston og Bowles, 1998). Ýmsir þættir geta haft áhrif á réttmæti 

rannsóknarinnar, þar á meðal tjáning viðmælenda, tímasetning viðtals ásamt bakgrunni 

og reynslu rannsakanda. Rannsakandi þarf jafnframt að vera trúr og heiðarlegur 

gagnvart þátttakendum, vera nákvæmur og fylgja eftir þeirri aðferðarfræði sem hann 

lagði upp með í byrjun (Helga Jónsdóttir, 2003). Réttmæti má auka með því að vitna 

beint í frásögn viðmælenda og með því að fá staðfestingu frá viðmælanda um að 

rannsakandi hafi skilið það rétt sem kom fram í viðtalinu (Alston og Bowles, 1998; Helga 

Jónsdóttir, 2003). 

Áreiðanleiki í eigindlegum rannsóknum byggist á nákvæmum endurteknum 

mælingum sem skila sömu niðurstöðu. Hægt er að auka áreiðanleika með því að leita að 

mögulegum villum í gögnunum (Neuman, 2006). Mikilvægt er að staðið sé vel að 

undirbúningi og skipulagi rannsóknarinnar (Kvale, 1996) og að rannsakandinn greini og 

túlki gögnin af heiðarleika (Neuman, 2006). Viðtalsvísir sem er mótaður út frá fræðilegu 

efni og í samræmi við rannsóknarspurningar leiðir til frekari áreiðanleika og réttmætis 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Til að tryggja réttmæti og áreiðanleika í rannsókninni fylgdi rannsakandi 

hálfstöðluðum viðtalsvísi auk þess sem reynt var að standa vel að undirbúningi og 

skipulagi rannsóknarinnar. Allir þátttakendur voru upplýstir á sama hátt um rannsóknina 

og við greiningu gagna voru rannsóknargögnin skoðuð aftur og aftur. Samkvæmt Helgu 

Jónsdóttur (2003) er yfirlestur þátttakenda mikilvægur til að tryggja að rannsakandi hafi 

skilið gögnin rétt og til þess að gefa viðmælendum færi á að draga ummælin til baka ef 

svo ber undir. Var því viðmælendum boðið að lesa yfir afrit viðtalsins áður en 
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rannsóknarferli lyki. Fjórir viðmælenda þáðu að fá að lesa yfir gögnin og voru þau send 

þeim í tölvupósti upp úr miðjum nóvember mánuð. 

3.3.2. Siðferðileg álitamál 

Viðmælanda í rannsókn þarf að vera kunnugt um hvað fellst í þátttöku rannsóknar og 

með hvaða hætti þær upplýsingar sem hann veitir verða notaðar eða birtar. Þátttakandi 

þarf einnig að hafa kost á að lesa gögnin yfir áður en þau eru birt og draga út einstaka 

þætti ef svo ber undir. Einnig þarf viðmælandi að vera meðvitaður um að hann getur 

dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem er í rannsóknarferlinu (Neuman, 2006; 

Sigurður Kristinsson, 2003). Við vinnslu rannsóknarinnar hafði rannskandi að leiðarljósi 

fjórar höfuðreglur í siðfræði rannsókna; sjálfræðisreglan, velgjörðarreglan, 

réttlætisreglan og skaðleysisreglan. Sjálfræðisreglan felur í sér að bera virðingu fyrir 

þátttakendum og sjálfræði þeirra. Gerð er krafa um upplýst samþykki þátttakenda og að 

þeir skilji hvað fellst í þátttöku rannsóknarinnar. Samkvæmt skaðleysisreglunni ber 

rannskanda eftir fremsta megni að forðast að valda þátttakendum skaða. 

Velgjörðarreglan segir til um að rannsakanda beri skylda til að nýta rannsóknir til að láta 

gott af sér leiða. Réttlætisreglan felur í sér að gæðum sé jafnt dreift og að komið sé fram 

við þátttakendur af sanngirni, sérstaklega ef um er að ræða hóp sem stendur höllum 

fæti (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Áður en rannsóknarviðtöl hófust fengu þátttakendur kynningarbréf um tilgang og 

markmið rannsóknarinnar. Þar var þeim tilkynnt að þeir þyrftu ekki að svara spurningum 

sem þeir treystu sér ekki til að svara og að þeir gætu hvenær sem er á rannsóknarferlinu 

dregið þátttöku sína til baka. Fyrir viðtalið var lagt fram upplýst samþykki fyrir 

þátttakendur og þeim gert ljóst að með undirskrift sinni væru þeir ekki að afsala sér rétti 

að geta hætt þátttöku í rannsókninni. Viðmælendum var einnig boðið að lesa gögnin yfir 

áður en þau yrðu birt. Í ljósi þessa að um var að ræða viðkvæmt efni sem gæti valdið 

tilfinningaróti var leitað samstarfs við Elísabetu Þorgeirsdóttur, félagsráðgjafa hjá 

Samtökum ´78, sem samþykkti að veita viðmælendum ráðgjöf þeim að kostnaðarlausu. 
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4.  Niðurstöður 

Hér að neðan verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar en þær byggja á 

viðtölum við sex transeinstaklinga sem eru í eða hafa lokið kynleiðréttingarferli. Við 

yfirlestur gagna voru viðtölin kóðuð og í kjölfarið fundin þemu og undirþemu. Greind 

voru fjögur yfirþemu, en þau voru: Upplifun á kynáttunarvanda og áhrif á líðan, 

aðdragandi að kynleiðréttingarferli, upplifun af viðhorfum í samfélaginu og viðhorf til 

stuðnings- og þjónustuúrræða. Í fyrsta þemanu, upplifun á kynáttunarvanda og áhrif á 

líðan greindu viðmælendur frá því hvernig upplifun það var að vera í röngu kynhlutverki. 

Í þemanu er undirþemað upplifun og líðan fyrir kynleiðréttingarferli þar sem 

viðmælendur lýstu hvernig þeim leið áður en þeir komu út með kynáttunarvandann og 

tóku ákvörðun um að fara í leiðréttingarferli. Annað þemað, aðdragandi að 

kynleiðréttingarferli vísar í aðdraganda og upplifun þess að koma út. Í þemanu eru 

undirþemun, áhrif á líðan, viðbrögð fjölskyldu og áhrif á menntun og atvinnuþátttöku. 

Þriðja þemað fjallar um upplifun á viðhorfum í samfélaginu. Fjórða þemað, er um 

viðhorf til stuðnings- og þjónustuúrræða og er því skipt í undirþemun stuðningur fyrir 

leiðréttingarferli og stuðningur og þjónusta í leiðréttingarferli. Beinar tilvitnanir í 

frásagnir viðmælenda verða notaðar til að auka skilning og styrkja niðurstöðurnar. 

4.1.  Kynning á þátttakendum 

Þar sem transeinstaklingar eru fámennur hópur hér á landi verður hvorki gefinn upp 

nákvæmur aldur, kynjaskipting eða fjölskylduaðstæður viðmælenda. Til að gæta 

trúnaðar verður fjallað um alla þátttakendur í sama kyni og reynt að fjarlægja þær 

upplýsingar sem líklegar eru til að auðkenna þá. Til aðgreiningar verður fjallað um 

þátttakendur sem viðmælendur A, B, D, E, F eða G, en taka skal fram að bókstafirnir 

tengjast á engan hátt nafni viðmælenda. Í sumum tilfellum eru viðmælendur ekki 

aðgreindir til að koma í veg fyrir að hægt sé að þekkja þá út frá stöðu eða kyni og af 

sömu ástæðum sett inn X í tilvitnanir þegar vitnað er í kyn eða ákveðna einstaklinga. Þar 

sem fjallað verður oftast um viðmælendur í karlkyni hefur kyni í texta verið breytt 

lítillega til að gæta samræmis. 
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4.2.  Upplifun á kynáttunarvanda og áhrif á líðan 

Við greiningu gagna taldi rannsakandi sig greina það sterkt að kynáttunarvandinn hafi í 

flestum tilfellum haft áhrif á líðan og upplifun viðmælenda og í sumum tilfellum valdið 

mikilli andlegri vanlíðan. Upplifun þeirra var þó missterk en greinilegt að margir höfðu 

upplifað mikla togstreitu og ótta við viðbrögð nánustu vina, vinnufélaga, fjölskyldu og 

samfélagsins. Margir þættir spiluðu þar inn í, þar á meðal aldur, félagsleg staða og 

fjölskylduaðstæður viðmælenda auk ýmissa samfélagslegra þátta. 

Flestir viðmælenda höfðu upplifað einkenni þess að vera í röngu kynhlutverki allt 

frá barnsaldri þó fæstir þeirra hafi sem börn áttað sig á hvað þessar tilfinningar táknuðu.  

Viðmælandi E taldi sig þó strax sem barn hafa áttað sig á að hann var í röngu 

kynhlutverki „ég hef alltaf vitað það, þegar ég var krakki þá upplifði ég þetta sterkt“.  

Hinir viðmælendurnir töldu sig ekki hafa gert sér grein fyrir upplifun sinni fyrr en komið 

var fram á unglingsár eða jafnvel seinna. Eftir á að hyggja töldu þó flestir þeirra að 

vandinn hafi verið til staðar á barnsaldri þó að þeir hafi ekki áttað sig á því á sínum tíma. 

Dæmi um slíka upplifun mátti sjá hjá viðmælenda D: 

... svona alvarlegri pælingar byrjuðu þegar ég var 13 til 14 ára, ef ég horfi til 

baka þá kannski áttaði maður sig á að það var kannski löngu byrjað þótt ég 

gerði mér ekki grein fyrir því“ 

Viðmælendur B og G voru á svipuðum aldri þegar þeir tengdu upplifun sína og líðan 

við löngun til að tilheyra gagnstæðu kyni. Samkvæmt viðmælenda B hafði hann fyrst 

áttað sig á að upplifun hans tengdist röngu kynhlutverki þegar hann sá mynd af 

einstakling sem hafði farið í kynleiðréttingarferli, þannig lýsti hann reynslu sinni: 

Maður fattar það ekki að það sé eitthvað að [...] ég hef verið svona þegar ég 

uppgötva það eða kemst að því að það er til svona önnur persóna, þegar ég sé 

mynd af svona persónu sem er fyrir og eftir [...] þá er ég fjórtán ára. Þá hugsaði ég, 

já ókey, það er þetta sem er kannski að. 

Samkvæmt frásögn G hafði hann fyrst gert sér grein fyrir að hann var í röngu 

kynhlutverki eftir að hann lauk grunnskóla. Hann lýsti upplifun sinni með eftirfarandi 

hætti: 

...það tók mig langan tíma að komast að því hver ég væri, það hefur verið svona á 

unglingsaldrinum sem ég gerði mér fyllilega grein fyrir því [...] ja, það var ekki fyrr 

en eftir grunnskólann að þetta byrjaði allt. 
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Viðmælandi A var nokkuð eldri en hinir viðmælendurnir þegar hann gerði sér fyrst 

grein fyrir að hann væri í röngu kynhlutverki. Áður hafði hann þó sótt í að fara í 

kynhlutverk og sýna hegðun gagnstæðs kyns án þess að átta sig á hvað lægi að baki 

þeirrar hegðunar. Á þessum tíma var fræðsla takmörkuð og því erfitt að nálgast 

upplýsingar um kynáttunarvanda auk þess sem hann upplifði mikla fordóma gegn 

kynferðisfrábrugðnum einstaklingum í samfélaginu. Dæmi um upplifun hans má sjá hér 

að neðan: 

...ég hafði alltaf í mér þessa tilfinningu að komast í þessi hlutverk [...] það var samt 

ekki fyrr en ég fór að kynnast fólki, að þetta fór svona að smella saman hver staðan 

mín væri, og hérna ég áttaði mig líka á því að þessi sterka löngun sem ég vissi að 

væri í mér og náttúrulega væri ekki viðurkennd á sínum tíma. Á þeim tíma hefði ég 

bara verið send með mönnum í hvítum sloppum og ég bara sett eitthvað. Það var 

svona það sem ég var að hugsa, að ég væri kannski bara svona, en það var samt 

eitthvað svona tabú. 

Helmingur viðmælenda taldi sig sem börn ekki hafa fallið inn í umhverfi sitt og 

sumir áttu erfitt með að tengjast jafnöldrum sínum, hvort sem um var að ræða 

einstaklinga af gagnstæðu eða sama líffræðilega kyni. Tveir viðmælendur greindu frá því 

að það hefði verið erfitt í æsku að átta sig á til hvers var ætlast af þeim og hvernig átti 

að haga sér í líffræðilegu kynhlutverki. Einn viðmælandinn lýsti upplifun sinni með 

eftirfarandi dæmi: 

Þegar ég var sem sagt svona, svona átta, níu þá var ég alltaf svolítil strákastelpa, ég 

var alltaf í strákafötum og átti eiginlega engar svona vinkonur og náði aldrei að 

fatta hvernig átti að vera stelpa. Og þegar ég var á kynþroskaskeiðinu þá vissi ég 

ekkert hvernig ég átti að vera stelpa í sambandi við stráka og horfði eiginlega bara 

á hinar stelpurnar og sá hvernig ég átti að vera og hvernig ég átti að mála mig. Ég 

varð alveg svona uber feminine.  

Viðmælandi E taldi sig alla tíð hafa átt erfitt með að tengjast einstaklingum af 

báðum kynjum og ekki hafa átt neina vini langt fram á fullorðinsár „ég hafði aldrei náð 

tengslum við neitt fólk ... bara upp á vinskap eða neitt svoleiðis, ég átti enga svona góða 

vini eða vinkonur“. Upplifun viðmælenda A og G var með svipuðum hætti en þeir 

greindu báðir frá því að þeir hefðu átt erfitt með að aðlagast umhverfi sínu, viðmælandi 

A greindi frá reynslu sinni á eftirfarandi máta: 
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... ég var ekkert að fitta inn í neinar [...] inn í samfélagið. Ég vissi ekki einu sinni 

hvað var hommi eða lesbía, að það væri til eitthvað sem væri öðruvísi [...] þannig 

að ég var tómur í hausnum á mér. 

4.2.1. Upplifun og líðan fyrir leiðréttingarferlið 

Allir viðmælendur greindu frá því að hafa á einhverjum tímapunkti sem börn eða 

unglingar fundið fyrir vanlíðan tengdan því að vera í röngu kynhlutverki. Einkennin voru 

þó misalvarleg og stóðu yfir í mislangan tíma. Í sumum tilfellum olli upplifun þeirra 

mikilli togstreitu og ótta við höfnun frá fjölskyldu og vinum og hjá hluta þeirra hafði 

þessi upplifun áhrif til lengri tíma, bæði á andlega líðan og daglegt líf þeirra. 

Viðmælendur A, E og F greindu allir frá því að hafa á einhverju tímabili glímt við 

mikla vanlíðan vegna upplifunar sinnar. Dæmi um slíka upplifun má sjá hjá viðmælenda 

F en hann lýsti upplifun sinni á eftirfarandi hátt „mér leið alveg svakalega illa og mér 

fannst ég vera deyja, ég gat ekki borðað og ég var andlega búinn“. Svipaðar tilfinningar 

mátti greina hjá viðmælendum A og E, en þeir greindu frá því að hafa oft hugsað um að 

fremja sjálfsvíg og hafði viðmælandi E á tímabili gert nokkrar tilraunir til að taka eigið líf. 

Viðmælandi E hafði á sínum tíma átt mjög erfitt með að tjá sig um tilfinningar sína og 

upplifun og taldi að hann yrði aldrei samþykktur í öðru kynhlutverki. Hann lýsti upplifun 

sinni á eftirfarandi máta: 

Ég var búinn að reyna sjálfsvíg nokkrum sinnum og fara illa út úr nokkrum 

samböndum. Ég átti ofboðslega erfitt með að tjá þetta, af því að mér fannst, mér 

fannst ég eitthvað skemmdur, eitthvað að mér, mér leið ömurlega, mig langaði 

bara að deyja [...] ég skildi ekki af hverju ég var að lifa þessu lífi ef ég væri og liti 

ekki einu sinni út fyrir að vera ég. 

Viðmælandi A var komin fram á fullorðinsár þegar hann heyrði fyrst talað um 

kynáttunarvanda eða kynleiðréttingarferli. Var hann því nokkuð eldri en hinir 

viðmælendurnir þegar hann gerði sér grein fyrir að hann væri í röngu kynhlutverki. Hann 

hafði að sögn ætíð upplifað að það væri eitthvað að og taldi sig aldrei hafa tilheyrt 

neinum hóp þegar hann var að alast upp. Með aldrinum upplifði hann mikla deyfð og 

stefnuleysi, hætti snemma í skóla og fór út á vinnumarkaðinn. Með tímanum jókst 

áfengisdrykkja og óregla og hann fór að finna fyrir þunglyndi. Þegar á leið fóru að sækja 

á hann hugsanir um að taka eigið líf. Hann lýsti líðan og upplifun sinni sem svo; 
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... ég var kominn á það stig að það var bara um tvennt að velja [...] annað hvort að 

henda sér niður Hallgrímsturn eða þá að stíga skrefið [...] það sem bjargaði mér á 

sínum tíma var bara að ég hugsaði, okey, þú ert tilbúinn að stökkva niður af 

Hallgrímsturni, af hverju ekki bara að prófa [kynleiðréttingu]. 

Viðmælandi B var á fermingaraldri þegar hann sá í fyrsta sinn mynd af 

transeinstaklingi. Það var fyrst þá sem hann áttaði sig á því að hann gæti verið í röngu 

kynhlutverki. Hann leyndi því í mörg ár hvernig honum leið, bæði meðal fjölskyldu og 

vina. Með tímanum varð þetta mikill feluleikur sem reyndist honum afar erfiður. Þannig 

greindi hann frá reynslu sinni: 

Þetta er ofboðslegur feluleikur og það getur verið ofboðslega stressandi [...] þú 

þarft ekki bara að fela sjálfan þig heldur þarftu að fela það sem þú ert búin að 

útvega þér, einhver föt [...] ef þú áttir einhver blöð eða bækur þá þurftir þú að fela 

það. 

Reynsla viðmælanda D var að mörgu leiti svipuð en hann hafði í nokkurn tíma leynt 

því fyrir fjölskyldu sinni og hluta af vinahópi sínum hvernig honum leið. Áður en hann 

kom út hafði hann í nokkurn tíma verið í tveimur kynhlutverkum, í líffræðilegu kyni 

meðal fjölskyldu og hluta vinahópsins og í kynhlutverki gagnstæðs kyns meðal annars 

vinahópar, í útlöndum og á netinu. Þetta tvöfalda líf var farið að valda bæði óþægindum 

og álagi og það var orðið erfitt að fela þetta fyrir fjölskyldu og vinum. Dæmi um reynslu 

hans má sjá hér að neðan: 

Ég var búin að vera í þessum pælingum í mörg ár og búin að lifa svolítið svona 

tvöföldu lífi einhvern veginn. Ég var búin að vera á netinu, sem sagt búin að vera að 

lifa á netinu sem X í alveg fjögur ár áður en ég kom út hérna, meðal annars ferðast 

til útlanda og hitta fólk sem ég hafði kynnst á netinu sem kona og vissi ekki að ég 

væri trans [...] það var eiginlega farið að hafa svolítil áhrif á mig [...] og orðið 

svolítið flókið að reyna, að reyna að halda þessu leyndu, það var ekki alltaf að 

ganga upp. Alltaf þegar ég fór til útlanda þá fannst X alltaf voða skrítið að ég 

pakkaði ekki fötunum mínum, samt var taskan alltaf full af einhverju og ég passaði 

að það sæi enginn hvað væri í töskunni. Þá var ég náttúrulega búin að koma mér 

upp öðrum fataskáp sem ég faldi og síðan fór ég alltaf með hann til útlanda. 

Þegar á leið var þetta farið að reynast erfitt og valda vissri togstreitu. Dæmi um 

slíka upplifun endurspeglast í eftirfarandi frásögn: 

...þegar þetta var búið að ganga á í svolítið langan tíma og ég var farin að segja 

ákveðnum vinum mínum, og það var orðið svolítið erfitt þegar það vissu þetta 

sumir og sumir ekki. Það var orðið rosa erfitt einhvern veginn því þessir vinir mínir 
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voru farnir að tala um mig í gagnstæðu kyni, svona á milli okkar og það varð 

svolítið erfitt að breyta því eftir því í hvaða umhverfi þú varst. 

4.3.  Aðdragandi að kynleiðréttingarferli 

Allir viðmælendur töldu að þeim liði betur eftir að hafa komið út og hafið 

leiðréttingarferlið. Misjafnt var þó á hvaða hátt og hvaða áhrif það hafði haft á samskipti 

þeirra við fjölskyldu og vini og hvort eða hversu mikinn stuðning þeir fengu. 

Rannsakandi upplifði að greinilega mátti sjá að breytingar í samfélaginu hefðu haft áhrif 

á upplifun og líðan transeinstaklinga. Í sumum tilfellum höfðu viðmælendur haldið 

kynáttunvarvanda sínum leyndum áratugum saman vegna neikvæðrar umfjöllunar og 

fordóma í samfélaginu. Þetta átti sérstaklega við um þá viðmælendur sem tilheyrðu 

elsta aldurshópnum. 

Skipta má upplifun viðmælenda á aðdraganda að kynleiðréttingarferli í eftirfarandi 

þrjá þætti: Áhrif á líðan, viðbrögð fjölskyldu og vina ásamt áhrifum á atvinnuþátttöku og 

menntun. Verða þessum þáttum gerð frekari skil í undirköflum hér að neðan. 

4.3.1. Áhrif á líðan  

Áberandi var að þeir sem eldri voru komu seinna út og voru lengur að fá greiningu og 

lausn á sínum vanda. Þar spilaði bæði inn í skortur á fræðslu, erfiðleikar við að nálgast 

upplýsingar og aðgengi að leiðréttingarferli ásamt hræðslu við viðbrögð ættingja og 

fordómana í samfélaginu. 

Einn viðmælandinn lýsti þessu á eftirfarandi hátt „Ísland í dag og Ísland fyrir 

tuttugu árum er ekkert það sama“. Hann hafði lengi velt því fyrir sér að fara í 

kynleiðréttingarferli en á þeim tíma var ekki í boði að fara í leiðréttingarferli hér á landi. 

Hann hafði því verið búin að skoða og kynna sér allar mögulegar leiðir til að fara í 

leiðréttingarferli erlendis og oft verið komin að því að fara út í aðgerð. Hér að neðan má 

sjá hvernig honum leið á þessum tíma: 

...sko einn daginn þá hugsarðu nú er komið gott og þú ert bara farinn, pakkar niður 

í tösku, bara one way ticket, nú er þetta búið, ég meina það var ekkert hér. 

Aðdraganda af því að koma út úr skápnum bar að með mjög mismunandi hætti hjá 

viðmælendum rannsóknarinnar og í sumum tilfellum tók það mörg ár eða áratugi. 

Helmingur viðmælendanna hafði gert fleiri en eina tilraun til þess að koma út áður en 
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þeir létu verða af því endanlega. Í flestum tilfellum hættu þeir við vegna hræðslu við 

viðbrögð ættingja, vina eða samfélagsins. Hér að neðan má sjá upplifun eins 

viðmælandans þegar hann reyndi að koma út: 

... ég reyndi að koma út þegar ég var rúmlega tvítugur en síðan þorði ég ekki að 

koma út úr skápnum út af félagslegum aðstæðum og ég dró það til tæplega þrítugs, 

þá kom ég endanlega út úr skápnum. 

Mismunandi var hvaða aðferðir viðmælendur notuðu til að koma út. Nokkrir 

viðmælendanna höfðu skrifað bréf til ættingja og vina, einn viðmælandinn notaði 

Facebook og tveir viðmælendur notuðu tækifærið á hópsamkomum með ættingjum eða 

vinum. Einn viðmælandinn, sem átti ekki foreldra á lífi, notaði tækifærið til að koma út á 

ættarmóti með því að tilkynna það vissum fjölskyldumeðlimum sem hann taldi að 

myndu sjá til þess að þetta myndi breiðast út. Hann lýsti þessari aðferð með eftirfarandi 

frásögn: 

Þegar ég opnaði þetta þá var ég reyndar með frænku minni og frænda á ættarmóti 

og ég opinberaði þetta fyrir þeim, með því að segja þeim þetta þá vissi ég [myndar 

gosbrunn með höndunum] að þetta myndi breiðast út. 

Allir viðmælendur töldu að það hefði verið mikill léttir að koma út og að þeim liði 

betur en áður, þrátt fyrir að hjá mörgum hafi viðbrögð meðal fjölskyldu og vina verið 

misjöfn og í sumum tilfellum haft neikvæð áhrif á upplifun og andlega líðan. Viðmælandi 

G lýsti upplifun sinni og líðan sem svo: 

...mér leið mun betur, það var mikill léttir fyrir mig að geta farið inn í ferlið og svona 

sagt hvernig mér líður og hver ég er og hvernig hlutirnir eru og þannig, en það 

náttúrulega flækir stöðuna líka... 

Nokkrir viðmælenda töluðu sérstaklega um að eftir að þeir komu út þá hefði tekið 

við visst aðlögunartímabil. Hluti þeirra taldi sig enn vera að vinna í sínum málum en 

dæmi um slíka upplifun má sjá í lýsingu viðmælenda F „þegar ég kom út þá var þetta 

betra ... en þetta var samt mjög erfitt“. 

Svipaða upplifun má sjá hjá viðmælenda E en af frásögn hans má greina að þrátt 

fyrir að honum líði miklu betur í dag og að mikið hafi áunnist hafi þetta tímabil verið 

honum mjög erfitt. Dæmi um upplifun hans og líðan er eftirfarandi: 
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... ég var voða sáttur, rosa ánægður að geta tjáð mig á minn hátt og vita að fólk 

taki mér eins og ég vil að það taki mér. Aftur á móti var þetta rosa erfitt sálrænt [...] 

það tók tíma og það er eiginlega fyrst á þessu ári sem ég er að finna framför í 

mínum málum, bæði sálrænt og félagslega. 

Ég er meira opin fyrir öllu í lífinu, því þetta er komið til hliðar, ég er búin að stíga yfir 

þessa hindrun í lífinu. Og nú er það bara næsta hindrun, að komast yfir þessa 

sálrænu og félagslegu erfiðleika sem ég hef verið að díla við allt mitt líf. 

4.3.2. Viðbrögð fjölskyldu og vina 

Upplifun viðmælenda af viðbrögðum fjölskyldu var mjög misjöfn og tengdist að hluta til 

aldri, fjölskyldugerð og stöðu þátttakenda. Til að mynda áttu ekki allir viðmælendur 

foreldra á lífi og sumir þeirra áttu maka og börn. Um helmingur viðmælenda taldi sig 

hafa upplifað bæði stuðning og viðurkenningu frá fjölskyldumeðlimum þó að það tæki 

fjölskylduna, sérstaklega foreldrana tíma að aðlagast og sætta sig við breytinguna. Í 

sumum tilfellum tóku fjölskyldumeðlimir þessu mjög illa og þátttakendur upplifðu lítinn 

eða engan stuðning. Var greinilegt að stuðningur frá fjölskyldunni hafði í mörgum 

tilfellum mikil áhrif á upplifun og líðan viðmælenda. Við greiningu gagna var áberandi að 

eftir því sem viðmælendur voru yngri, þeim mun líklegri voru þeir til að upplifa góðan 

stuðning frá fjölskyldunni. 

Skipta má viðbrögðum fjölskyldu og vina í eftirfarandi undirþemu: Jákvæð viðbrögð 

og stuðningur, neikvæð viðbrögð og viðbrögð vina. 

4.3.2.1. Jákvæð viðbrögð og stuðningur 

Þrír viðmælenda töldu sig hafa fengið góðan stuðning frá fjölskyldunni þó að tilfinningar 

sumra fjölskyldumeðlima hefðu verið blendnar. Viðmælandi G taldi sig hafa fengið 

góðan andlegan stuðning og að hann væri í góðu samband við fjölskylduna. Ef eitthvað 

væri þá hefði þetta aðeins styrkt samband hans við fjölskylduna. Hann greindi frá 

viðbrögðum þeirra á þessa leið: 

... þau tóku mér ágætlega [...] þau voru auðvitað utan við sig fyrst ... eða mamma 

var svolítið utan við sig, hún skildi þetta ekki alveg, hún var bara, það var bara smá 

tími sem hlutirnir voru svolítið í loftinu. 

Viðmælandi D taldi að viðbrögð fjölskyldu hans hafi verið misjöfn en að alla jafna 

hafi honum verið vel tekið. Hann byrjaði á því að greina bróður sínum frá því hvernig 

honum leið og voru viðbrögð hans jákvæð. Í kjölfarið ákvað hann að koma út meðal allra 
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vina sinna og annarra fjölskyldumeðlima. Foreldrar hans tóku þessu nokkuð vel en hann 

lýsti viðbrögðum þeirra sem svo: 

Mamma mín og pabbi tóku þessu alveg ágætlega en áttu reyndar erfiðara einhvern 

veginn að sætta sig við þetta [en bróðirinn] en þau sögðu alveg að þau myndu 

styðja mig, en þau gengu í gegn um eitthvað tímabil þar sem þau áttu svolítið erfitt 

með að sætta sig við þetta [...] Þetta hefur aldrei einhvern veginn verið meira mál 

fyrir pabba minn þannig séð, hann hefur alltaf bara grínast með þetta, hann tók 

einhvern veginn grínhliðina á þetta [...] en mamma mín átti svolítið erfitt með að 

átta sig að þetta varð að vera til frambúðar og þetta væru ekki hlutir sem maður 

gæti hoppað í. 

Hann taldi sig hafa fengið mjög góðan stuðning frá fjölskyldu og greindi frá því að 

slíkur stuðningur hafi reynst honum ómetanlegur, í eftirfarandi dæmi má sjá upplifun 

hans og reynslu: 

...ég hef alveg fengið mikinn stuðning og það er eiginlega það sem hefur hjálpað 

mér mest [...] og það er eiginlega það sem er mest ómetanlegt í þessu að fá 

stuðninginn, ef maður fær ekki stuðninginn þá er þetta miklu, miklu erfiðara en það 

gæti verið. 

Reynsla þriðja viðmælendans var ekki ósvipuð en hann hafði fyrst komið út úr 

skápnum sem samkynhneigður og var þá tekið vel. Hann taldi móður sína hafa sýnt 

jákvæð viðbrögð en að faðir hans hefði átt erfiðara með að sætta sig við breytt 

kynhluverk. Þannig lýsti hann fyrstu viðbrögðunum föður síns „pabbi minn trúði þessu 

ekki fyrst“. Þrátt fyrir að hann hafi upplifað jákvæð viðbrögð frá móður sinni, taldi hann 

að þetta hefði reynst henni mjög erfitt í byrjun. Hann lýsti viðbrögðum móður sinnar 

eftirfarandi hætti: 

Þau voru bara mjög góð miðað við það sem maður hefur heyrt og ég hérna, 

mamma mín tók þessu frekar vel en... fyrir henni var þetta svolítið eins og dóttir 

hennar væri að deyja. 

Viðmælandinn taldi einnig að hann hefði fengið mikinn stuðning frá foreldrum 

sínum og að samskipti við þá væru jafnvel betri en áður „ég veit það ekki hvort það 

hefur með að gera að ég er ánægðari með sjálfan mig eða hvað já“. 

4.3.2.2. Neikvæð viðbrögð fjölskyldu  

Tveir viðmælendur áttu það sameiginlegt að viðbrögð fjölskyldumeðlima voru í mörgum 

tilfellum fremur neikvæð þegar þeir komu út og hlutu þeir alla jafna ekki mikinn 
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stuðning frá fjölskyldunni. Hjónabandi annars þeirra lauk eftir að hann kom út en hann 

lýsti viðbrögðum fyrrverandi maka þannig: 

...makinn tók því ekkert sérstaklega vel, hann hafði grunað að það væri eitthvað í 

gangi [...] en lét það eiga sig og var ekkert að áreita mig meðan þetta var svona 

leyndarmál innan heimilisins og meðan það var þannig þá ætlaði hann ekkert að 

skipta sér af því. Svo þegar þetta sprakk í andlitið á okkur þá náttúrulega varð það 

verra. 

Þrátt fyrir að sitthvað hafi gengið á, taldi viðmælandinn að hann væri í dag í nokkuð 

góðum samskiptum við all flesta í fjölskyldunni. Einn bræðra hans hefur þó ekki verið 

alveg tilbúinn að taka honum í nýju kynhlutverki, en hann lýsti samskiptum þeirra með 

eftirfarandi dæmi „hann talar við mig og allt það og við tölum saman en hann kemur 

aldrei til með að breyta nafninu sko“. 

Hinn viðmælandinn greindi frá því að hann hefði upplifað mikla höfnun frá 

foreldrum sínum eftir að hann kom út og taldi hann sig hafa mætt bæði fordómum og 

skilningsleysi frá þeim. Hann lýsti upplifun sinni á eftirfarandi máta: 

...við getum sagt að það hafi bara, eins og maður hefur heyrt svo oft, ertu ekki bara 

hommi? Svo settu þau út á Önnu Kristjáns og sögðu viltu vera þannig? Auðvitað var 

fjölskyldan nánasta fólkið sem ég gat sagt frá þessu [...] mjög erfitt. 

Ég upplifi ekki mikinn skilning þó þau tali við mig í gagnstæðu kyni í dag og noti 

nafnið þá er eins og, ef það kemur eitthvað upp á í sambandi við þetta og ég reyni 

að ræða við þau um það þá vilja þau ekki ræða þetta. 

Hann greindi einnig frá miklu áhuga- og sambandsleysi frá fjölskyldunni og taldi að 

foreldrana hafa takmarkaðan áhuga á að vera í samskiptum við hann. Að hans sögn 

höfðu þau sjaldan samband af fyrra bragði, sem dæmi hringdu þau sjaldan og sýndu 

honum almennt takmarkaðan stuðning í nýju kynhlutverki. Dæmi um upplifun hans má 

sjá hér að neðan: 

Þau halda að þau séu að gefa mér voða stuðning eins og mamma sagði einu sinni 

ekki fyrir svo löngu síðan þegar ég kom með eitt mál á borðið hjá henni og sagði 

hvað ég ætti erfitt með hvernig þau væru þá sagði hún, einmitt við erum að gera 

þér rosalegan greiða, við erum að nota nafnið þitt og kalla þig... 

 4.3.2.3.  Viðbrögð vina 

Flestir viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um að í flestum tilfellum hefðu vinir 

þeirra tekið þeim vel, bæði þegar þeir komu út og þegar þeir ákváðu að fara í 
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leiðréttingarferli. Félagsleg staða þeirra var þó misjöfn áður en þeir komu út. Í sumum 

tilfellum stækkaði vinahópurinn og hjá nokkrum hafði samsetning vinahópsins breyst. Í 

einhverjum tilfellum hafði tínst úr vinahópnum en þrír viðmælendanna greindu frá því 

að þeir hafi verið viðbúnir því að slíkt gæti átt sér stað. 

Viðmælandi A upplifði ekki miklar breytingar eða sterk viðbrögð en taldi þó að 

dregið hafi smá saman úr samskiptum við ákveðna vini innan vinahópsins og að hann 

tilheyrði ekki lengur gamla vinahópnum. Hann lýsti upplifun sinni og reynslu með 

eftirfarandi dæmi: 

Það eru einn eða tveir sem hafa sýnt mér andúð, eða þú veist, ekki beint, það hefur 

bara fjarað út sambandið. Maður gerir þetta á þeim forsendum að maður missi fólk 

frá sér, það er bara hluti af pakkanum. Um leið og þú tekur þessi skref mun sumt 

fólk labba í burt og sumir munu verða eftir, það er bara hluti af því að koma út. 

Viðmælandi G taldi almennt að vinir hans hefðu tekið breytingunum vel og að 

vinasambönd hans væru jafnvel sterkari en áður. Hann sagði þó eftirfarandi „það hefur 

verið rosalega svona augljóst hverjir vilja vera í kring um mann eða ekki, en eftir að ég 

kom út er fólk fljótt að segja sína skoðun“. 

Viðmælandi D greindi frá svipaðri upplifun og taldi sér almennt hafa verið tekið vel 

innan vinahópsins. Áður en hann kom út hafði hann eignast nýja vini sem hann taldi að 

væri opnari en vinahópurinn sem hann hafði átt í æsku. Hann lýsti upplifun sinni með 

eftirfarandi hætti: 

Ég var svolítið búin að umkringja mig með vinum sem ég vissi að væru svolítið 

opnir, ég var svolítið búin að skipta um vinahóp frá því ég kem í framhaldsskóla. 

Síðan þegar ég kem út, þá var ég búin að skipta um svolítið um vinahóp sem ég vissi 

að myndi styðja mig. 

Þetta var svona hópur sem hafði lent sjálfur í allskonar einelti og alls konar hlutum í 

grunnskóla. Þarna voru einstaklingar sem voru samkynhneigðir og tvíkynhneigðir 

og fleira, þannig að mér fannst ég einhvern veginn geta verið í svona aðeins 

öruggara umhverfi með þeim. 

Viðmælandi F upplifði einnig stuðning frá vinum sínum og taldi að allflestir að 

einum undanskildum hafi tekið þessu vel. Í eftirfarandi frásögn má sjá reynslu hans og 

upplifun af því að koma út og dæmi um neikvæð áhrif á vinasambönd: 
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...ég talaði bara um það við nokkra vini mína en svo þegar ég kom út úr skápnum 

þá setti ég það bara á Facebook. Ég held að það hafi ekki verið mikið sjokk fyrir 

marga vini mína. 

Ég held að einn vinur minn, hann hafi tekið þessu ekki eins vel og ég vildi. Hann var 

eiginlega... mjög góður vinur minn... Ég hef ekki talað við hann mjög lengi, og ég 

hef eiginlega ekki mikið að segja við hann af því að stundum þú veist, það sem hann 

segir er svolítið svona ekki alveg það sem ég vil heyra. Og það, það getur eyðilagt 

daginn minn [...] sársaukafullt, ég sakna, þú veist, þessarar manneskju. 

Upplifun viðmælenda E var á margan hátt ólík upplifun annarra viðmælenda 

rannsóknarinnar. Hann hafði að sögn alla tíða átt erfitt með að mynda vinasambönd við 

bæði líffræðilegt kyn og einstaklinga af gagnstæðu kyni. Eftir að hann kom út hefur hann 

unnið frekar í sjálfum sér og í framhaldi af því kynnst nýju fólki og eignast góða vini. Í 

eftirfarandi frásögn má sjá upplifun hans: 

...mér finnst fólk vera ánægðara í kring um mig, ég var auðvita alltaf fúll og ég var 

leiður og átti mjög erfitt [...] en í dag þá vill fólk tala við mig, því ég er eins og opin 

bók. 

Þrátt fyrir að viðbrögð fjölskyldu og vina hafi verið misjöfn og í sumum tilfellum 

neikvæð töldu allir viðmælendurnir að það hefði ekki haft áhrif á ákvörðun þeirra að 

fara í kynleiðréttingarferli. 

4.3.3. Áhrif á menntun og atvinnuþátttöku 

Skoðanir viðmælenda á áhrifum kynleiðréttingarferlis á starf og nám voru skiptar sem 

að hluta til mátti tengja við mismunandi félagslega stöðu viðmælenda. Tveir 

viðmælenda voru á vinnumarkaðinum og hafði breytt kynhlutverk ekki haft nein áhrif á 

stöðu annars þeirra í starfi. Hann taldi sig hafa fengið fullan stuðning yfirmanni frá 

sínum, eins og sjá má í lýsingu hans: 

Þegar ég mætti í vinnu kallaði hún á mig og við töluðum saman í hálftíma. Það eina 

sem hún sagði þegar ég fór var, sko það er tvennt sem skiptir máli hér, það skiptir 

ekki máli hvað fólk heitir eða hvernig það lítur út ef það vinnur sína vinnu. Hér er 

ekki liðið einelti eða stríðni og það varð sáralítið eða ekki neitt. Og þeir sem vildu 

vita meira komu bara og spurðu. 

Hinn viðmælandinn taldi að breytt kynhlutverk hafi haft töluverð áhrif á 

atvinnustöðu sína en menntun hans og fyrri störf voru öll mjög tengd fyrra kynhlutverki. 

Hann var búin að vera atvinnulaus í nokkur ár þegar honum bauðst láglaunastarf þar 
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sem ekki var krafist fyrri reynslu eða fagmenntunar. Þannig greindi hann frá reynslu 

sinni: 

... ég fékk starf þarna og ég var búin að vera atvinnulaus í nokkurn tíma, ég bara 

tímdi ekki að missa það [...] ég sagði bara já þegar þetta kom upp í hendurnar á 

mér. 

Tveir viðmælendanna voru í námi og töldu þeir báðir að breytt kynhlutverk hafa 

haft áhrif á menntun þrátt fyrir að það hafi verið á ólíkan hátt. Sem dæmi taldi annar 

viðmælandinn að breytt kynhlutverk hafi haft áhrif á bæði kröfur og viðmót fólks „mér 

finnst vera settar ákveðnar kröfur sem samfélagið setur á mig sem í nýja 

kynhlutverkinu“. Hinn viðmælandinn sem einnig var í námi taldi að það hefði verið viss 

hindrun þegar nafnabreytingin var ekki komin í gegn þar sem hann var ekki í sama 

kynhlutverki og nafnið sagði til um. Hann taldi að hugsanlega væri hægt að leysa þennan 

vanda með því að gefa út bráðabirgðarskilríki eða kennitölu. Hann lýsti reynslu sinni 

svona: 

... svona fyrir mig hefur það verið nafnið. Í skólanum var allt með gamla nafninu og 

fornöfnum svo það var svona frekar erfitt. Það hefði verið mjög fínt að geta breytt 

nafninu eða kyninu strax [...] það væri fínt ef það væri eins og í Þýskalandi þá gefa 

þeir út skírteini með rétta nafninu í ferlinu til að auðvelda svona þegar maður fer 

inn á staði og þannig lagað. 

Tveir viðmælendanna voru ekki í námi eða starfi. Annar þeirra treysti sér ekki til að 

vera í vinnu vegna vanlíðan tengdri kynáttunarvandanum. Hann hefur hins vegar verið 

félagslega virkari en áður en að hann kom út og vonast til að geta hafið frekari þátttöku í 

samfélaginu þegar hann er búin að vinna betur í sínum málum. Hann lýsti upplifun sinni 

og líðan með eftirfarandi hætti: 

... ég hef ekki treyst mér í vinnu núna, enn sem komið er [...] það er meira þetta 

sálræna því ég er að upplifa erfiðleika öðru hvoru, ég er að díla við fortíðina bara og 

þá á ég erfitt með að sofna á kvöldin og erfitt með að vakna á morgnanna. Ég 

myndi ekki vilja hafa mig í vinnu. 

Hinn viðmælandinn hafði ekki unnið í nokkurn tíma og ekki reynt að sækja um 

vinnu nýverið, en sagðist þó stundum hafa velt því fyrir sér. Hann taldi ekki að 

kynáttunarvandinn kæmi í veg fyrir að hann fengi vinnu en lýsti þó upplifun sinni sem 

eftirfarandi þegar hann var á tímabili að velta því fyrir sér að um sækja um vinnu: 
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...þegar ég var að hugsa um að sækja um vinnu og svona, mér fannst það svolítið 

erfið tilhugsun eða þannig, hver myndi vilja ráða mig eða þannig. 

4.4. Upplifun af viðhorfum í samfélaginu 

Engin viðmælanda hafði orðið fyrri árás eða taldi sig hafa orðið fyrir miklu persónulegu 

áreiti vegna breytts kynhlutverks. Flestir höfðu hins vegar upplifað einhverja fordóma 

sem annað hvort beindust að þeim sjálfum, transeinstaklingum sem þeir þekktu eða á 

óbeinan hátt í umræðunni út í þjóðfélaginu. 

Viðmælandi D var nokkuð jákvæður og taldi sig sjaldan verða persónulega fyrir 

fordómum. Hann taldi sig þó alveg vera meðvitaðan um að þeir væru til staðar hér á 

landi og oft verða var við þá út í samfélaginu, þrátt fyrir að fordómarnir beindust ekki að 

honum persónulega. Hann lýsir upplifun sinni á eftirfarandi máta: 

... ég verð alveg var við ýmis konar fordóma og hérna, sérstaklega hérna ef fólk til 

dæmis veit ekki að ég er trans og það kemur einhver svona umræða um trans, þá 

tek ég alveg svona eftir ákveðnum fordómum og þá segir fólk eitthvað sem ég veit 

að það myndi ekki segja ef það vissi að ég væri trans. Þá hef ég kannski alveg orðið 

var við alls konar komment og alls konar umræður sem hafa verið tiltölulega 

fordómafullar. Ég verð samt ekki fyrir fordómum í mínu daglega lífi, ég hef kannski 

komið mér í þannig umhverfi  ...minn vinahópur og fjölskylda er öruggt umhverfi. 

Viðmælandi E var einnig jákvæður og taldi sig ekki hafa upplifað mikla fordóma í 

sinn garð nema þá helst frá foreldrum sínum. Ef eitthvað var þá fannst honum fólk vera 

mjög jákvætt. Hér að neðan má sjá lýsingu hans á reynslu sinni og upplifun: 

Ég hef aldrei upplifað neina neikvæðni í minn garð hérna í bænum, alveg sama þó 

ég sé að hitta fólk út á götu sem talar við mig upp úr þurru eða hitta fólk einhvers 

staðar annars staðar. 

Viðmælandi F taldi sig ekki hafa upplifað fordóma sem beindust að honum 

sérstaklega en einu fordómarnir sem hann hefði orðið vitni að beindust að vini hans sem 

er transmaður og voru frá samkynhneigðum karlmönnum á skemmtistað, hann lýsti 

reynslu sinni svona „mér finnst eiginlega mestu fordómarnir hafa komið frá semsagt 

samkynhneigðum körlum“. Að öðru leiti lýsti hann upplifun sinni á eftirfarandi hátt: 

...allir eru mjög góðir og það eru frekar margir sem þekkja það [kynleiðréttingaferli] 

en vita ekki alveg hvað það þýðir og hvernig á að nota nöfnin transkona, transkarl 

og svoleiðis. En ég hef eiginlega bara fengið [...] fólk hefur bara verið mjög fínt við 

mig. 
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Viðmælandi A taldi sig hafa upplifað þó nokkra fordóma, sérstaklega frá fólki sem 

komið er fram á miðjan aldur. Hann lýsti því sem svo „fólk á aldrinum 40 plús, það er 

komið með svona fastar skoðanir á þessu og það er voða erfitt að eiga við þetta fólk á 

þessum aldri“. Hann taldi sig hafði upplifað töluverða fordóma í starfi, þá aðallega frá 

samstarfsfólki, og augljóst var að þetta olli honum töluverðu hugarangri. Þannig greindi 

hann frá upplifun sinni: 

...ég hef fengið bullandi fordóma í vinnunni. Hluti af því er sennilega að fólk veit ekki 

hvernig það á að taka mér. Það er hrætt og óvisst hvernig það eigi að taka mér og 

kannski þess vegna lokar það bara á mig að því að ég er svolítið spes, eða spes að 

vissu leiti. 

Aðspurður um með hvaða hætti fordómarnir birtust og hvernig honum liði, í 

kjölfarið svaraði hann með eftirfarandi hætti: 

Þetta er svo lítil útskúfun, ég kemst ekki inn svona almennilega í hópinn. Ég veit ekki 

alveg hvernig ég á að höndla það. Fólk hleypir mér ekki inn og tekur mér ekki eins 

og ég er... ég hugsa bara um fólk sem manneskjur. Ég held bara að fólk, já fólk vill 

ekki láta það þekkjast að það sé fordómafullt. 

Hann greindi frá því að það hefði hjálpað sér mikið að reyna að láta álit annarra ekki 

hafa áhrif á sig. Í eftirfarandi dæmi má sjá lýsingu hans á því hvernig hann hefur tekist á 

við viðhorfin í samfélaginu: 

Það hjálpaði manni mikið að taka þann pólinn í hæðina að mér er alveg sama hvað 

fólki finnst, ég er bara eins og ég er... þá er maður búin að útiloka að vera alltaf að 

reyna að uppfylla kröfur annarra. Maður getur endalaus verið með einhverja flækju 

og í raun og veru aldrei vitað hvað maður vill. Þegar þú kemur inn í einhvern hóp þá 

annað hvort ertu þú eða þú breytist í hópinn. 

Viðmælandi G taldi að hann hefði fengið nokkuð betri viðbrögð frá fólki og 

umhverfinu en hann hafði gert ráð fyrir. Aðspurður taldi hann sig ekki hafa upplifað 

mikla fordóma en tók þó fram að hann hefði orðið fyrir þeirri reynslu að upplifa áreiti og 

nafnaköll frá unglingum úti á götu. Hér að neðan má frásögn af reynslu hans og upplifun 

af viðhorfum hér á landi:  

Sannleikurinn er sá að fólk er svo barnalegt hér á Íslandi, það sem það skilur ekki, 

það gerir bara grín að því og lætur eins og þetta sé einhvern veginn eitthvað sem 

hægt er að hlægja að [...] það hefur ekki verið ráðist á mig eða neitt svoleiðis, það 

hefur ekki verið eitthvað slæmt en ég hef alveg verið kallaður hommi og svona úti á 
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götu. Það eru þá aðallega einhverjir unglingsstrákar. Æi, fólk setur stundum upp 

svona svip eða þannig þegar það talar við mann, þegar maður er í verslun eða 

eitthvað, þá svona hálf skrítið á svipinn. 

Viðmælandi B hafði ekki orðið fyrir neinum beinum fordómum eða persónulegu 

áreiti en taldi þó að fordómar væru til staðar úti í samfélaginu. Að hans mati hefur orðið 

gríðarleg breyting undanfarin fimm ár eða síðan Trans-Ísland var stofnað „eftir að þetta 

félag kom þá hefur margt gerst, umræðan hefur opnast og það hafa fleiri einstaklingar 

komið út sem tala út í samfélagið“. Hann greindi frá því að honum hefði reynst erfiðast 

að yfirstíga sína eigin fordóma áður en hann kom út. Hann lýsti upplifun sinni á eigin 

fordómum þannig: 

Ég segi oft að hræðslan við að koma út er hræðsla þín við fordóma í þjóðfélaginu. 

Það er ekki það versta, það versta eru þínir fordómar gagnvart þjóðfélaginu, það er 

erfiðari hindrun. Þú ert alltaf klár á því að þér verði tekið illa, að fólk hafi ekki um 

neitt annað að hugsa en um þá sem eru öðruvísi en aðrir. Eins og ég segi, þínir 

fordómar og hræðslan við þá var alveg ofboðsleg, hræðslan við að missa vinnuna, 

sem var sko minnsta vandamálið, þú veist það ekki fyrirfram. 

Þrátt fyrir að hann hafi ekki upplifað mikla fordóma sem hafa beinst gegn honum 

persónulega telur hann töluverða fordóma vera til staðar út í samfélaginu. Þetta má 

greina í eftirfarandi ummælum: 

Auðvitað heyrir maður að þetta sé eitthvað sem ekki á að líðast í þjóðfélaginu. 

Svona fólk, þetta er reyndar mjög fáheyrt en ég segi bara þetta fólk á við eitthvað 

persónulegt vandamál að stríða. Þetta er nákvæmlega eins og með samkynhneigð, 

sko fólk var að flýja land [...] sko það er fólk þarna úti sem þolir ekki samkynhneigð 

og þolir ekki transfólk. Ég hef ekki heyrt mikið semsagt um að það sé mikið áreiti en 

það hefur komið fyrir, en það er ekkert í líkingu við það sem er annarsstaðar. 

4.5. Viðhorf til stuðnings- og þjónustuúrræða 

Upplifun viðmælenda af stuðningi og þjónustu vegna kynáttunarvandans var með mjög 

mismunandi hætti, bæði fyrir ferlið og í leiðréttingarferlinu. Að hluta til má rekja þennan 

mismun til breytinga sem hafa orðið nýverið í kjölfar laga sem sett voru árið 2012 en 

einnig til félagslegrar stöðu og líðan. Greina mátti stuðningsúrræði út frá tveimur 

þemum: Stuðningur fyrir kynleiðréttingarferli og stuðningur í leiðréttingarferli  
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4.5.1. Stuðningur fyrir kynleiðréttingarferli 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu sótt sér einhvern stuðning áður en 

leiðréttingarferli hófst. Misjafnt var þó hvert þeir höfðu leitað en allflestir höfðu leitað til 

sálfræðinga og í sumum tilfellum til annars fagfólks eins og ráðgjafa, félagsráðgjafa og 

skólaráðgjafa. Flestir viðmælenda höfðu leitað sér aðstoðar hjá sálfræðingi og hluti 

þeirra hafði verið reglulega hjá sálfræðingi í nokkur ár á eigin kostnað. Nokkrir 

viðmælendanna höfðu á einhverjum tímapunkti leitað til félagasamtaka eftir stuðning, 

þar á meðal til Samtakanna 78, Hugarafls og á AA fundi og í sumum tilfellum höfðu þeir 

leitað til félagsráðgjafa hjá félagsþjónustum sveitarfélaganna. 

Þrír viðmælendur rannsóknarinnar höfðu allir leitað sér aðstoðar hjá sálfræðingi í 

nokkurn tíma áður en þeir ákváðu að fara í leiðréttingarferli. Einn viðmælandinn taldi sig 

hafa fengið mikla hjálp við að byggja upp sjálfstraust sitt en án þess taldi hann að hann 

hefði ekki treyst sér í ferlið. Hann lýsti því á eftirfarandi hátt: 

... sálfræðingurinn hjálpaði mér að breyta hugsun [...] ég fór eiginlega til hennar til 

að auka sjálfstraust og ég var hjá henni alveg í fimm ár [...] sem ég tel vera alveg 

rosalega flott, af því að ef ég hefði ekki sjálfstraust þá hefði ég alveg örugglega 

aldrei komið út. 

Annar viðmælandi hafði bæði leitað til félagasamtaka og sálfræðings áður en hann 

gerði sér nákvæmlega grein fyrir því hver vandi hans var. Hann lýsti reynslu sinni með 

eftirfarandi dæmi: 

Ég reyndar byrjaði að fara á AA fundi og nokkurn veginn notaði það sem 

sálfræðihjálp eða þú veist einhvern stað til að geta farið á og talað um það sem var 

að gerast. Svo þegar ég var svona X ára þá byrjaði ég að tala við sálfræðing. Og ég 

vissi ekki hvað var að, en það var eitthvað skrítið í gangi, en trans dæmið kom aldrei 

fram fyrr en í fimm síðustu skiptin sem ég talaði við hann. 

Einn viðmælandinn hafði leitaði eftir stuðningi og ráðgjöf hjá Hugarafli sem hann 

taldi hafa hjálpað sér mikið. Hér að neðan má sjá upplifun hans og reynslu með hans 

eigin orðum: 

Hugarafl hefur náttúrulega bjargað lífi mínu upp á félagslegu einangrunina sem ég 

hef verið í félagslega allt mitt líf og þetta hefur komið með boost inn í líf mitt og 

komið mér áleiðis í að tengjast fólki og læra að tengjast fólki og ýmislegt í 

sambandi við svoleiðis. 
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Annar viðmælandi hafði leitað sér leiðbeiningar og aðstoðar hjá námsráðgjafa áður 

en hann kom út. Hann lýsti reynslu sinni sem svo: 

Námsráðgjafinn minn í skóla, hún fór með mér mjög mikið í gegnum þetta, hún 

hjálpaði mér mjög mikið með þetta... Hún hjálpaði mér með byrjunarskrefin þegar 

ég var svolítið að koma út, hvert ég ætti að fara og hvert ég ætti að snúa mér. 

4.5.2. Stuðningur og þjónusta í leiðréttingarferli 

Skoðanir á þeirri þjónustu sem tengist leiðréttingarferlinu voru mjög skiptar. Kom það 

að hluta til vegna breytinga sem tengjast fyrirkomulagi á kynleiðréttingarferlinu í kjölfar 

laga sem sett voru árið 2012. Tveir viðmælendur voru mjög sáttir við þjónustuna og 

höfðu ekkert út á hana að setja. Hinir viðmælendurnir gerðu ýmsar athugasemdir en 

töldu þó að þjónustan hefði batnað, bæði þar sem boðið væri upp á fjölbreyttari 

þjónustu og að fleiri kæmu að ferlinu en áður. Tveir viðmælendur sem luku ferlinu áður 

en lögin voru sett lýstu reynslu sinni og skoðunum með þessum orðum:  

... ég hef reyndar ekki kynnst þessu nýja systemi sem er í gangi núna, kerfi sem var 

sett á ekki fyrir svo löngu síðan, ég hef ekkert átt við það sko. Ég fór náttúrulega í 

gegn um þetta gamla system þar sem það var bara einn geðlæknir... 

...sko þjónustan er búin að skána mjög mikið bara síðasta árið miðað við hvernig 

hún var þegar ég byrjaði í ferlinu. Því þegar ég byrjaði í ferlinu þá var ein manneskja 

sem sá um einhvern veginn allt. Það var bara einn geðlæknir og hann var yfir þessu 

og hann sendi mig til hormónalæknis og svo var bara einn skurðlækni ... og það var 

bara ekkert í boði að fara til fleiri ef manni kannski líkaði ekki. 

Flestir viðmælendurnir töldu að þær breytingar sem gerðar hafa verið á 

þjónustunni hafi verið til bóta. Einn viðmælandinn benti þó á að með því að stofna 

nefndina og fjölga þeim sem kæmu að meðferðarferlinu, gæti ferlið mögulega orðið 

flóknara en það var áður, þar sem það þyrfti að fara í gegn um fleiri aðila í ferlinu. Einn 

viðmælandinn lýsti skoðun sinni á núverandi þjónustu á eftirfarandi hátt: 

... í dag er komin svona ákveðin nefnd sem vinnur á Landspítalanum og það er alveg 

orðið meira í boði. Það er til dæmis hægt að fara til sálfræðings og geðlæknis og 

svo er líka iðjuþjálfi sem er í boði fyrir þá sem eru að fara í gegn um þetta. Svo eru 

líka hormónalæknar, skurðlæknar og það er orðið aðeins meira kerfi á þessu. 

Þrátt fyrir að viðmælendur teldu að þjónustan hefði skánað töldu nokkrir þeirra að 

bæta þyrfti þjónustuna enn frekar, til að mynda þyrfti að vera hægt að ræða við fleiri en 



73 

einn sálfræðing eða geðlækni. Einn viðmælandinn hafði í fyrstu farið til geðlæknis sem 

var ekki í teyminu í Landspítalanum. Hann lýsti reynslu sinni og upplifun með eftirfarandi 

dæmi: 

...þegar ég byrjaði fyrst að tala við hann um transmálin sagði hann [...] ég get ekki 

gefið þér jáið fyrir hormónana það er X sem gerir það. Tveim mánuðum seinna fékk 

ég fund hjá honum svo það var enginn sem ég gat talað við á meðan um málið. Ég 

gat talað við hinn geðlækninn en hann vissi ekki voða mikið um málið, einnig 

sálfræðingurinn í teyminu. Þetta var allt svona frekar óskipulagt. 

Annar viðmælandi var sammála um að það væri þörf á frekari þjónustu og 

úrræðum ásamt frekari fræðslu í samfélaginu. Hann lýsti þessu sem svo: 

Mér finnst einhvern veginn vanta fleiri. Þú getur bara talað við einn geðlækni og 

sálfræðing, það vantar einhvern veginn meiri ráðgjöf og meiri þjónustu á því 

stiginu, það vantar meiri fræðslu, kannski um kyn og kynhlutverk. Það þarf einhvern 

veginn að hafa víðari fræðslu [...] svo fólk geri sér einnig grein fyrir samfélagslegu 

og félagslegu þáttunum. 

Þeir sem þekktu til núverandi nefndar nefndu einnig að nokkuð vantaði upp á 

þekkingu þeirra á transeinstaklingum. Einn viðmælandinn lýsti þessu á eftirfarandi hátt 

„það eru ekki nema tveir sálfræðingar sem hafa eitthvað vit á þessu hér á landi og einn 

geðlæknir“. Fleiri viðmælendur gerðu athugasemdir varðandi þekkingu þeirra sem koma 

að þessum málaflokk, sérstaklega varðandi nýju nefndina sem hóf störf eftir að lögin 

voru sett árið 2012. Dæmi um slíkt má sjá í eftirfarandi ummælum eins viðmælandans: 

...þetta teymi sko það er reyndar skráð sem eitthvað sérfræðiteymi í þessum 

málefnum, samt er engin krafa um einhverja menntun eða reynslu í þessum málum 

þannig að mér finnst kannski að þessi nefnd, hún þarf náttúrulega einhvern veginn 

að vinna sér inn einhverja reynslu. En mér finnst kannski að þetta teymi sé kannski 

ekkert endilega einhverjir gríðarlegir sérfræðingar í þessum málum og ég hef alveg 

stundum fengið á tilfinninguna að ég sé svolítið að kenna þeim. Mér finnst að það 

ætti allavega... að vera allavega ein manneskja sem hefur eitthvað, til að mynda 

kynjafræðimenntun eða einhverja reynslu í transmálum... þau þurfa kannski ekki öll 

að hafa starfað á þessum vettvangi, en þá finnst mér samt vanta aðeins meiri 

sérfræðinga um þessi málefni. 

Nokkrir viðmælendanna töldu að það væru ýmis atriði sem þyrfti að bæta varðandi 

aðgengi og niðurgreiðslur á þjónustu sem væri að þeirra mati afar mikilvæg í ferlinu. 

Tveir viðmælendur bentu á að talþjálfun væru ekki niðurgreidd og að kostnaðurinn væri 
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í hærra lagi. Annar þeirra lýsti þessu á eftirfarandi máta „hún fylgir ekki með þessum í 

þessum pakka, þessum lögum og það er svolítið dýrt sko“. 

Einnig kom upp sú umræða að brjóstauppbygging væri ekki innifalin í 

leiðréttingarferlinu. Einn viðmælandinn taldi mjög mikilvægt að brjóstauppbyggingin 

væri huti af leiðréttingarferlinu en hann hafði ekki haft efni á að greiða fyrir slíka aðgerð 

þrátt fyrir að nokkur ár væru liðin eftir að kynleiðréttingarferli lauk. Að hans mati var 

aðgerðin mikilvægur hluti af ferlinu eins og sjá má á eftirfarandi ummælum: 

... mér finnst það skipta rosalega miklu máli upp á að ljúka ferlinu, bara upp á 

sjálfstraustið og komast nær því að vera kona. Það hefði verið mikil hjálp að fá það 

líka, til að falla betur inn og vera tekið meira sem konu. 

Hjá einum viðmælanda kom fram að hann taldi að það vantaði sérstaka 

atferlisþjálfun samfara leiðréttingarferlinu sem hjálpaði honum að aðlagast nýju 

kynhlutverki. Hann lýsti skoðun sinni á eftirfarandi máta: 

Það er margt sem maður þarf að læra, þú veist, móðirin kennir dóttur sinni, hún 

kennir henni hvernig hún á að klæða sig og hvernig hún á að mála sig. Þetta er ekki 

til hjá okkur, um leið og þú kemur út þá ertu bara á núll punkti. Þú kannt þetta ekki 

og þú ert ekki með þetta. Þú dettur inn í konuheiminn, búin að vera í öðru hlutverki í 

karlaheiminum. Það er engin aðlögun, þú ert bara búmm og þér er hent þarna inn. 
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5. Umræður  

Rannsókn þessari var ætlað að varpa ljósi á félagslega reynslu og upplifun einstaklinga 

sem eru í eða hafa lokið kynleiðréttingarferli. Við gerð rannsóknarinnar var notast við 

aðferðafræði eigindlegra rannsókna og eru niðurstöður byggðar á viðtölum við sex 

transeinstaklinga. Viðmælendur voru á öllum aldri og var upplifun þeirra misjöfn. 

Við greiningu komu fram fjögur megin þemu: Upplifun á kynáttunarvanda og áhrif á 

líðan, aðdragandi að kynleiðréttingarferli, upplifun af viðhorfum í samfélaginu og 

viðhorf til stuðnings- og þjónustuúrræða. Í kaflanum verður fjallað um hvert þema og 

þau tengd fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar. Fjallað verður um niðurstöður í samræmi 

við rannsóknarspurningarnar en þær voru: 

 Hver er félagsleg reynsla og upplifun transeinstaklinga hér á landi? 

 Hver er upplifun transeinstaklinga af þeim stuðnings- og þjónustuúrræðum 

sem í boði eru fyrir þennan hóp? 

5.1. Upplifun á kynáttunarvanda 

Í rannsóknarniðurstöðum mátti greina að flestir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu 

upplifað mikla togstreitu og vanlíðan tengt því að vera í röngu kynhlutverki, sérstaklega 

áður en þeir komu út með upplifun sína. Meirihluti þeirra hafði glímt við vanlíðan allt frá 

barnæsku og í sumum tilfellum hafði upplifun þeirra haft langvarandi áhrif á líðan og 

þátttöku þeirra í samfélaginu. Kom berlega fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að hluti 

þeirra var enn að glíma við afleiðingarnar. 

Viðmælendur voru á ýmsum aldri þegar þeir gerðu sér grein fyrir að þeir væru í 

röngu kynhlutverki en flestir þeirra töldu sig hafa áttað sig á því á unglingsaldri. Tveir 

viðmælendur höfðu þó aðra reynslu. Annar þeirra greindi frá því a hann hefði skynjað 

það strax sem barn á meðan hinn hafði að sögn ekki áttað sig á því fyrr en á 

fullorðinsárum. Gefa niðurstöður rannsóknarinnar tilefni til að ætla að skortur á 

upplýsingum og fræðslu hafi haft áhrif á upplifun viðmælenda. 

Meirihluti viðmælenda hafði á einhvern hátt sem börn eða unglingar átt erfitt með 

félagslega aðlögun eða sótt í félagslega hegðun gagnstæðs kyns. Kom meðal annars 

fram að nokkrir viðmælendanna áttu erfitt með að mynda vinasambönd við jafnaldra 

sína, í sumum tilfellum við bæði líffræðilegt og gagnstætt kyn. Slík upplifun er 

samkvæmt Pleak (2009) algeng hjá kynferðisbráðbrugðnum börnum en þau einangrast 
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oft þegar þau byrja í skóla. Á þetta sérstaklega við um drengi og ef ekkert er að gert er 

ástandið líklegt til að versna með tímanum. Samkvæmt Mallon og DeCrescenzo (2006) 

getur neikvætt umhverfi þar sem barnið upplifir að því hafi mistekist að aðlagast 

hefðbundnu kynhlutverki valdið lágu sjálfsmati ásamt einkennum eins og kvíða, 

hræðslu, reiði og þunglyndi. Ekki töldu þó allir viðmælendur sig hafa átt erfitt með 

tengjast jafnöldrum sínum. Tveir þeirra greindu frá því að með tímanum hafi þeir farið 

að leita í aðra vinahópa sem þeir áttu meira sammerkt með. Pazos (2009) hefur í því 

sambandi bent á að það sé ekki óalgengt að félagsleg staða kynferðisfráðbrugðinna 

unglinga skáni þegar þau byrja í menntaskóla. Þá fá þeir tækifæri á að kynnast öðrum 

einstaklingum sem eiga sameiginleg áhugamál og hafa svipaða reynslu og upplifun. 

Við greiningu gagna fann rannsakandi það sterkt að upplifun hluta viðmælenda í 

æsku hafi haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd og andlegan líðan, í sumum tilfellum langt 

fram á fullorðinsár. Þrír viðmælanda greindu frá ýmsum sálfélagslegum erfiðleikum 

þegar þeir urðu eldri og greinilegt var að upplifun þeirra hafði valdið töluverðum 

áhrifum á andlega líðan. Hafði hluti þeirra haft hugmyndir um að taka eigið líf og í 

sumum tilfellum gert tilraunir til að enda líf sitt. Var upplifun þeirra í samræmi við ýmsar 

erlendar rannsóknir sem gefa til kynna að tíðni þunglyndis, kvíðaraskana og 

sjálfsvígshugsana séu hærri meðal transeinstaklinga en hjá almennu þýði. Sem dæmi 

kom fram í rannsókn Bockting og félaga (2013) að um 44% þáttakenda töldu sig glíma 

við þunglyndi og um 33% fundu fyrir kvíða. Niðurstöður rannsóknar Grants og fleiri 

(2009) sýndu að um 41% þátttakenda hafði reynt sjálfsvíg og í rannsókn Nuttbrock og 

fleiri (2010) höfðu 53% transkvenna hugsað um sjálfsvíg í lengri tíma. Í rannsókn sem 

framkvæmd var hjá ungu fólki á aldrinum 15 til 21 árs hafði um 45% þátttakenda átt 

alvarlegar hugleiðingar um að taka eigið líf (Grossman og Augelli, 2007). 

5.2. Aðdragandi að kynleiðréttingarferli  

Flest allir viðmælendur greindu frá því að það hafi verið erfitt að koma út sem 

einstaklingur með kynáttunarvanda þrátt fyrir að mismunandi ástæður hafi legið að baki 

þeirrar upplifunar. Margir samverkandi þættir höfðu þar áhrif, til að mynda aldur 

viðmælenda, fjölskylduaðstæður og félagsleg staða. Er slík upplifun algeng samkvæmt 

Mallon og DeCrescenzo (2006) og Turner og félaga (2009) og leiðir oft til þess að 
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einstaklingar koma aldrei út eða leyna því mjög lengi. Fleiri þættir hafa áhrif, til dæmis 

hræðsla við að missa vinnunna eða að vera afneitað af fjölskyldu og vinum. 

Viðmælendur voru sammála um að það hefði verið mikill léttir að koma út og að 

þeim liði almennt betur en áður. Aldur viðmælanda virtist vera veigamikill þáttur í 

reynslu og upplifun þeirra, en greinilegt var að elstu viðmælendurnir voru nokkuð eldri 

en hinir þegar þeir komu út. Þar virtust þættir eins og aðgengi að leiðréttingarferli, 

skortur á fræðslu og hræðsla við fordóma hafa haft mikil áhrif. Greinilegt var að 

Internetið hafði haft jákvæð áhrif á upplifun þeirra því fram kom að elstu 

viðmælendurnir höfðu átt töluvert erfiðara með að nálgast upplýsingar og fræðslu á 

sínum tíma. Sem dæmi hafði einn viðmælandinn ekki vitað hvað trans var fyrr en á 

fullorðins árum. Er þetta í samræmi við álit Whittle og félaga (2007) en þeir telja að 

miklar breytingar hafi orðið í kjölfar Internetsins, bæði hvað varðar aðgengi að 

upplýsingum og sýnileika transeinstaklinga. Er Internetið í dag vettvangur fyrir 

transeinstaklinga þar sem þeir geta spjallað saman og fengið stuðning frá hvor öðrum. 

Auk þess hefur Internetið gefið transeinstaklingum tækifæri á að koma sjónarmiðum 

sínum á framfæri og þannig stuðlað að bættum réttindum þeirra. 

Flestir viðmælendur rannsóknarinnar greindu frá því að það koma út hefði haft 

áhrif á samskipti þeirra við fjölskylduna en misjafnt var þó á hvaða hátt og hversu mikil 

áhrif það hafði á viðmælendur. Hefur Lev (2006) bent á að margir þættir hafi áhrif á 

viðbrögð fjölskyldunnar, þar á meðal stétt, trúarbrögð og samfélagsleg viðhorf. Gáfu 

niðurstöður rannsóknarinnar vísbendingar um að fjölskyldan og viðbrögð hennar væru 

veigamikill þáttur í upplifun og líðan margra viðmælenda. Helmingur þeirra hafði fengið 

fremur jákvæð viðbrögð og upplifað stuðning í nýju kynhlutverki. Ekki upplifðu allir 

viðmælendur eins góðar viðtökur. Einn viðmælandinn greindi frá mikilli höfnum frá 

fjölskyldunni og taldi sig ekki hafa fengið neinn stuðning. Upplifði hann að samskiptin 

væru bæði mjög erfið og takmörkuð. Annar viðmælandi taldi sig vera í ágætum 

samskiptum við fjölskylduna en að ákvörðun hans um að koma út hefði á sínum tíma 

orðið til þess að hjónabandi hans lauk, eða eins og hann lýsti því „það sprakk í andlitið á 

okkur“. Í þessu sambandi hefur verið bent á mikilvægi fjölskyldunnar og hversu 

veigamikil áhrif stuðningur hennar getur haft á líf einstaklinga (Erich, Tittsworth, Dykes 

og Cabuses, 2007). Algengt er að fólk leyni upplifun sinni eins lengi og mögulegt er fyrir 

fjölskyldunni. Kemur það því fjölskyldunni oft töluvert á óvart sem leiðir til þess að 
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nánustu fjölskyldumeðlimum er oft mjög brugðið (Mallon og DeCrescenzo, 2009; Lev, 

2006). Fjölskyldumeðlimum reynist oft erfitt að sætta sig við að náin fjölskyldumeðlimur 

sé transeinstaklingur og hefur Lev (2006) til að mynda líkt viðbrögðum foreldra og maka 

við sorgarferli í kjölfar andláts náins ættingja. Greindi einn viðmælandinn frá slíkri 

upplifun hjá foreldrum sínum. Ýmsar rannsóknir hafa skoðað viðbrögð og áhrif þess að 

koma út á samskipti fjölskyldunnar. Hafa niðurstöður gefið tilefni til að ætla að það hafi 

oft neikvæð áhrif á samskipti og tengsl innan fjölskyldunnar. Í rannsókn Grants og fleiri 

(2009) töldu um 45% sig vera í sömu samskiptum og áður. Sambandsslit urðu í um 45% 

tilvika og í um 29% tilvika töldu þátttakendur að fyrrverandi maki reyndi að draga úr 

samskiptum þeirra við börnin. Í rannsókn Whittle og fleiri (2007) upplifðu um 45% 

þátttakenda að fjölskyldan hefði orðið fyrir áfalli. Í rannsókn Erich og félaga (2007) var 

skoðaður stuðningur frá fjölskyldum transfólks. Niðurstöðurnar voru nokkuð jákvæðar 

en þar kom fram að um 78% töldu sig fá mjög mikinn stuðning frá mæðrum sínum, um 

64% mjög mikinn stuðning frá feðrum og um 35% töldu sig fá mjög góðan stuðning frá 

systkinum sínum. Í frásögn tveggja viðmælenda kom fram hversu erfitt það var að leyna 

upplifun sinni fyrir fjölskyldu og vinum. Þeir lifðu í raun tvöföldu lífi, voru í einu 

kynhlutverki með fjölskyldu og vissum vinahóp og í hinu kynhlutverkinu erlendis og með 

öðrum vinahópi. Þessi feluleikur reyndist þeim báðum erfiður og það var mikill léttir að 

koma út. 

Nokkrir viðmælendanna töldu að kynáttunarvandinn hefði haft áhrif á 

atvinnuþátttöku, en misjafnt var þó hversu mikið eða að hvaða leiti. Tveir 

viðmælendanna treystu sér ekki út á vinnumarkaðinn í bili og nefndi annar þeirra að 

hann hefði hugsað um það en svo talið að enginn myndi vilja ráða hann. Má segja að 

það endurspegli að vissu marki áhrif orðræðunnar í samfélaginu á sjálfstraust og 

sjálfsmynd viðmælenda. Er það einnig í samræmi við ýmsar rannsóknir sem sýnt hafa að 

atvinnuþátttaka transeinstaklinga er minni en hjá almennu þýði (Whittle, o. fl., 2007; 

Grant, o. fl., 2009). 

Tveir viðmælenda voru í námi en rannsóknir sýna að þrátt fyrir að transfólk hætti 

oft snemma í námi þá skilar það sér oft síðar inn í skólakerfið. Hefur menntunarstig 

þeirra mælst hærra en hjá almennu þýði í ýmsum erlendum rannsóknum. Má sem dæmi 

nefna rannsóknir Whittle og félaga (2008) þar sem um 48% úrtaksins hafði lokið 
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háskólanámi, miðað við 27-30% hjá almennu þýði, ásamt rannsókn Grant og fleiri (2009) 

þar sem um 47% hafði lokið háskólanámi miðað við 27% almenns þýðis. 

5.3. Upplifun af viðhorfum 

Transeinstaklingar eru hópur sem upplifir oft félagslega mismunun, fordóma og útilokun 

í samfélaginu. Þeir verða reglulega fyrir fordómum sem geta lýst sér með margs konar 

áreiti, allt frá niðrandi ummælum til alvarlegs ofbeldis (Turner, o. fl, 2009). Ástundun 

ýmissa félagslegra athafna getur orðið erfið, til að mynda getur það orðið flókið að 

stunda sund eða aðrar íþróttir vegna hræðslu við áreiti í búningsklefum. Víða í 

samfélaginu er þjónusta skilgreind út frá kyni sem getur valdið því að einstaklingar í 

kynleiðréttingarferli fá ekki þjónustu við hæfi þar sem þeir falla ekki fyllilega undir 

skilgreiningar á öðru kyninu. Þessi upplifun getur haft slæm áhrif á sálfélagslegan líðan 

og ýtt undir þunglyndi, kvíðaraskannir og sjálfskaðandi hegðun. Margir upplifa því 

félagslega einangrun og takmarkaðan skilning á stöðu sinni innan samfélagsins (Fish, 

2012). Viðmælendur rannsóknarinnar töldu sig allir hafa orðið vara við fordóma í 

einhverri mynd þó að upplifun þeirra væri misjöfn. Nokkrir viðmælendanna höfðu 

aðeins fundið fyrir þeim óbeint, til að mynda á netinu, í fjölmiðlum og í umræðunni úti í 

þjóðfélaginu eða töldu fordómana endurspeglast í fasi og framkomu fólks. Hluti 

viðmælanda taldi sig hins vegar hafa upplifað beina fordóma eða orðið vitni af 

fordómum sem beindust að öðrum transeinstaklingum. Enginn af viðmælendum 

rannsóknarinnar taldi sig hafa orðið fyrir alvarlegum fordómum sem lýstu sér í árásum 

eða öðru líkamlegu ofbeldi. Af sex viðmælendum töldu þrír sig ekki hafa orðið fyrir 

neinum beinum fordómum. Einn viðmælandi hafði hins vegar orðið vitni að fordómum 

sem beindust að öðrum transeinstakling og annar viðmælandi lýsti því hvernig hann 

hefði upplifað nafnaköll og hróp úti á götu af hópi unglinga. Þessar niðurstöður eru á 

margan hátt athyglisverðar fyrir það að þær gefa til kynna að transeinstaklingar hér á 

landi upplifi síður beina fordóma en tíðkast víða annars staðar á Vesturlöndum. Hafa 

flestar erlendar rannsóknir gefið til kynna að transeinstaklingar verði fyrir töluverðu 

áreiti á opinberum stöðum, allt frá neikvæðum athugasemdum til alvarlegs ofbeldis. 

Sem dæmi sýndu niðurstöður rannsóknar Lombardi og fleiri (2001) að tæplega 60% 

þátttakenda höfðu upplifað andlegt eða líkamlegt ofbeldi. Um 47% höfðu orðið fyrir 

einhverskonar árás og um 14% höfðu orðið fyrir nauðgunartilraun eða verið nauðgað. Í 
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ljósi ofangreindra rannsókna og upplifunar viðmælenda rannsóknarinnar er athyglisvert 

að skoða viðhorfsrannsókn Barböru Helgadóttur og Helgu Lindar Sæmundsdóttur (2012) 

sem framkvæmd var árið 2012 hjá háskólanemum á Akureyri. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom í ljós að viðhorf til transeinstaklinga voru fremur jákvæð en flestir 

voru meðmæltir almennum réttindum eins og nafnabreytingu í þjóðskrá, rétti 

transeinstaklinga til að giftast og að fara í leiðréttingarferli. Jafnframt kom fram að 

viðhorf kvenna voru jákvæðari en karla en sem dæmi töldu 89% kvenna að einstaklingar 

með kynáttunarvanda ættu að fá tækifæri til að fara í kynleiðréttingu og 80% karla. Rétt 

er þó að geta þess að fjöldi kvenna var töluvert hærri í rannsókninni auk þess sem gera 

má ráð fyrir að meðalaldur nemenda sé líkast til nokkuð lægri og menntunarstig hærra 

en hjá almennu þýði. Aðeins einn viðmælandi rannsóknarinnar taldi sig upplifa mikla 

fordóma eða neikvæð viðhorf. Fordómana upplifði hann frá samstarfsfólki sínu á 

vinnustað og má út frá lýsingum hans túlka þá sem útilokun eða einelti á vinnustað. Þar 

sem aðeins þriðjungur viðmælanda var í fastri vinnu er erfitt að túlka hvort reynsla hans 

endurspegli fordóma eða viðhorf út á vinnumarkaðinum. Hins vegar hafa erlendar 

rannsóknir, til að mynda rannsóknir Grants og fleiri (2009) og Whittle og fleiri (2007) 

gefið ljóslega til kynna að transeinstaklingar upplifi bæði fordóma og mismunun í starfi 

sem lýsir sér meðal annars í lágum tekjum og áreiti á vinnustað. Getur þetta leitt til þess 

að þeir treysti sér ekki í vinnu en atvinnuþátttaka meðal transeinstaklinga hefur mælst 

minni en hjá almennu þýði. Hugsanlega má rekja minni atvinnuþátttöku að einhverju 

leiti til sálrænna þátta en erfitt er að útskýra tekjumuninn á annan hátt þar sem 

menntunarstig transeinstaklinga mælist hærra en hjá almennu þýði. 

Töluverð umræða og deilur hafa verið meðal transeinstaklinga og fagfólks um 

skilgreiningar um kynáttunarvanda innan DSM og ICD greiningarkerfana. Þeir sem eru á 

móti skilgreiningum innan kerfanna telja að kynáttunarvandi sé ekki geðrænn 

sjúkdómur og að hann eigi því ekki heima innan greiningarkerfanna. Jafnfram hafa þeir 

bent á að því fylgi ákveðinn stimplun sem ali á fordómum í samfélaginu og geti haft 

neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu og áhrif á þátttöku transeinstaklinga í 

samfélaginu (Cohen-Kettenis og Pfäfflin, 2010). NASW hafa meðal annars gefið út 

yfirlýsingu um þeir telji að fjarlægja eigi greiningarviðmið um kynáttunarvanda úr DSM 

og að frekar eigi að horfa á transeinstaklinga út frá læknisfræðilegu sjónarhorni í stað 

sjónarhorns geðlæknisfræðinnar. Á móti koma rök þeirra sem telja að kynáttunarvandi 
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eigi að vera innan greiningarkerfanna en að þeirra mati tryggir það leið transeinstaklinga 

að heilbrigðiskerfinu og er mikilvægur þáttur til að tryggja lagaleg réttindi 

transeinstaklinga (Delemarre-van de Waal, 2014). Cohen-Kettnenis og Pfäfflin (2010) 

hafa jafnframt bent á að rannsóknir gefi til kynna litla eftirsjá hjá transeinstaklingum, 

sem gefi jákvæðar vísbendingar um notkun greiningarviðmiðana. Í viðhorfsrannsókn 

Barböru Helgadóttur og Helgu Lindar Sæmundsdóttur (2012) var meðal annars skoðaður 

munur á viðhorfum þeirra sem litu á kynáttunarvanda út frá líffræðilegum orsökum og 

sálfræðilegum orsökum. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um að viðhorf 

þeirra sem líta á kynáttunarvanda út frá sálfræðilegum toga væru neikvæðari en viðhorf 

þeirra sem litu á kynáttunarvanda út frá líffræðilegum orsökum. 

Bent hefur verið á að líta megi á viðveru kynáttunarvanda innan greiningarkerfanna 

sem pólitískt valdatæki í anda kenninga Foucault til stjórna og koma í veg fyrir 

breytileika í samfélaginu (Lev, 2005). Þannig má einnig líta á merkingu orðsins 

kynáttunarvandi sem hápólitískt orð í anda kenninga Foucault. Er því vel við hæfi að 

ljúka þessari umræðu um greiningarviðmiðin með orðum aðalsöguhetjunnar í Trans 

Amerika „Don´t you find it odd that plastic surgery can cure a mental disorder“. 

5.4. Viðhorf til stuðnings- og þjónustuúrræða 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu á einhverjum tímapunkti leitað sér sálræns 

stuðnings hjá ráðgjöfum, sálfræðingum, skólaráðgjöfum eða félagasamtökum áður en 

þeir komu út. Helmingur viðmælenda hafði gengið reglulega til sálfræðings í langan 

tíma, í sumum tilfellum í nokkur ár áður en þeir treystu sér til að koma út. Einn 

viðmælandinn greindi frá því að það hafi hjálpað honum að byggja upp sjálfstraust en án 

þess hefði hann aldrei treyst sér í leiðréttingarferlið. Í sumum tilfellum hafði fólk leitað 

til félagasamtaka eins og Hugarafls, Samtakanna 78 eða AA samtakanna og greindu 

nokkrir viðmælendur frá því að þar hefðu þeir fengið mikinn stuðning. Tveir 

viðmælendur höfðu leitað eftir félagslegri ráðgjöf sveitarfélaganna og annar þeirra lýsti 

því að hann hefði verið ánægður með þjónustuna. Einn viðmælandinn hafði fengið 

mikinn stuðning hjá námsráðgjafa í framhaldskóla sem gaf honum góðar ábendingar um 

hvernig best væri að koma út meðal vina og fjölskyldu og hvert hann ætti að snúa sér 

varðandi leiðréttingarferlið. Nokkrir viðmælendanna töldu sig hafa fengið góðan 

stuðning og leiðbeiningar hjá Trans-Ísland og einn viðmælandinn taldi að mikið hefði 
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breyst til batnaðar eftir að samtökin voru stofnuð, eða eins og hann orðaði það „það 

breyttist svo mikið þegar við stofnuðum félagið“. 

Flestir viðmælendurnir töldu að þjónusta við transeinstaklinga hefði lagast töluvert 

eftir að lög um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda voru sett, þar sem fleiri 

aðilar kæmu að ferlinu en áður. Lögin voru sett árið 2012 en samkvæmt þeim á að starfa 

teymi sérfræðinga á sviði innkirtlalækninga, sálfræði og geðlækninga. Er hlutverk 

teymisins að hafa umsjón með meðferð og greiningu þeirra sem kjósa að fara í 

leiðréttingarferli (Lög um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda nr. 57/2012). 

Viðmælendur gagnrýndu hins vegar reynsluleysi nefndarinnar og tóku tveir 

viðmælendanna fram að þeir upplifðu að þeir vissu meira um kynáttunarvanda en flestir 

meðlimir nefndarinnar, eða eins og einn viðmælandinn orðaði það „ég hef alveg 

stundum fengið á tilfinninguna að ég sé svolítið að kenna þeim“. Telur rannsakandi 

eðlilegt að gerð sé krafa um að þeir sem koma að grunnþjónustu einstaklinga í 

kynleiðréttingarferli séu vel að sér um málaflokkinn. Hafa Whittle og fleiri (2007) bent á 

að góð þjónusta og stuðningur stuðli að betri líðan og aðlögun í nýju kynhlutverki. 

Þrátt fyrir að flestir viðmælendur hafi talið að þjónusta og stuðningur hefði breyst 

til batnaðar töldu nokkrir þeirra að bæta mætti þjónustuna enn frekar. Jafnframt kom 

fram að hluti viðmælenda taldi að þrátt fyrir að lögin væru til bóta þá væri þörf á frekari 

úrbótum. Sem dæmi þá eru aðgerðir eins og brjóstauppbygging ekki inn í 

leiðréttingarferlinu (Þingskjal 1174, 2011-2012) auk þess sem talþjálfun er samkvæmt 

viðmælendum ekki niðurgreidd. Taldi hluti viðmælenda að þessi þjónusta væri mikilvæg, 

sérstaklega fyrir transkonur, eða eins og einn þeirra lýsti því „mér finnst það skipta 

rosalega miklu máli upp á að ljúka ferlinu, bara upp á sjálfstraustið og komast nær því 

að vera kona“. 

Þar sem samfélagið okkar er oftast skilgreint út frá tvenndarhyggjunni karl eða kona 

þá geta komið upp margs konar vandamál þegar nafn einstaklingsins er ekki í samræmi 

við kyn hans. Sem dæmi þá kom fram hversu erfitt það var í leiðréttingarferlinu að vera í 

nýju kynhlutverki en að þurfa að ganga opinberlega undir nafni sem var í ósamræmi við 

útlit. Þjónustuúrræði eru oft skilgreind út frá öðru hvoru kyninu sem getur gert þeim 

sem hafa ekki nafn í samræmi við kyn erfitt fyrir. Oft hefur transfólki verið meinaður 

aðgangur að athvörfum fyrir heimilislausa eða athvörfum fyrir konur í 

ofbeldissamböndum (Messinger, 2006). Kom slíkt dæmi upp hér á landi nýverið þegar 
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transmanni af erlendum uppruna var meinað að breyta nafni sínu í þjóðskrá þar sem að 

hann var ekki íslenskur ríkisborgari. Þetta misræmi olli því að hann átti erfitt með að 

sækja sér þjónustu, til að mynda aðgang að athvarfi fyrir heimilislausa (Erla Björg 

Gunnarsdóttir, 2013). Samkvæmt lögum um réttarstöðu einstaklinga með 

kynáttunarvanda nr. 57/2012 geta einstaklingar sem hafa lögheimili hér á landi og 

samfellda dvöl í tvö ár eða lengur farið í kynleiðréttingarferli hér á landi. Hins vegar geta 

einstaklingar sem ekki eru með ríkisborgararétt hér á landi ekki fengið breytingu á nafni 

og kyni í þjóðskrá ef það er í ósamræmi við skráningu í heimalandi viðkomandi 

einstaklings. Þetta vekur upp spurningar um hvort ekki þurfi að samræma lögin, til að 

koma í veg fyrir mismunun. Whittle og fleiri (2007) hafa til að mynda bent á að þeir 

transeinstaklingar sem eru löglega samþykktir undir nafni leiðrétts kyns líði almennt 

betur og eigi betra með að aðlagast nýju kynhlutverki. 

Viðmælendur töldu einnig að það myndi bæta þjónustuna ef það væru fleiri 

sálfræðingar og geðlæknar með reynslu á þessu sviði, en sem dæmi þá gæti verið löng 

bið í viðtal hjá geðlækni teymisins og að þá væri ekki hægt að leita neitt annað. 

Rannsakandi skynjaði að það þyrfti markvissari þjónustu og betra aðgengi að ráðgjöf og 

fræðslu áður en fólk færi í ferli. Flestir höfðu leitað eftir stuðningi og ráðgjöf frá fagfólki 

áður en þeir komu út og flest allir þurftu að greiða það úr eigin vasa ef undanskildir eru 

þeir sem leituðu til félagasamtaka eða eftir félagslegri ráðgjöf frá ríki og sveitarfélögum. 

Þar sem þessi hópur er samkvæmt rannsóknum líklegri til að upplifa atvinnuleysi og hafa 

lágar tekjur (Turner, o. fl. 2009) er mikilvægt að aðgengi að þjónustu sé gott og kostnaði 

sé haldið í lágmarki. 

Félagsráðgjafar eru fagstétt í lykilstöðu til að veita transeinstaklingum og 

fjölskyldum þeirra stuðning og ráðgjöf. Þeir starfa út frá heildarsýn sem felur í sér að 

horfa á einstaklinginn út frá fjölskyldutengslum, vinasamböndum og samfélaginu. 

Félagsráðgjöf hefur ætíð verið tengd mannréttindabaráttu og baráttu fyrir frelsi og 

jafnrétti í samfélaginu. Transeinstaklingar eru samkvæmt rannsóknum líklegri til að 

glíma við kvíðaraskanir og þunglyndi, atvinnuleysi vegna mismununar og fordóma. Er því 

mikilvægt að félagsráðgjafar hafi þekkingu á málflokknum en vísbendingar eru um að 

þekking félagsráðgjafa á sviðinu sé mjög takmörkuð (Fish, 2013). Með aðferðum 

valdeflingar geta félagsráðgjafar eflt einstaklinga til sjálfshjálpar og þannig haft áhrif á 

breytingar í stefnumótun og opinberri þjónustu. 
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6. Lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu og upplifun transeinstaklinga 

ásamt því að skoða upplifun þeirra af stuðningi og þjónustuúrræðum sem í boði eru og 

fá tillögur um hvort eða hvað megi betur fara. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

vísbendingar um að upplifun af því að vera í röngu kynhlutverki hafi reynst flestum erfið. 

Viðmælendur töldu allir að þeim liði betur eftir að hafa komið út og hafið 

leiðréttingarferlið. Greinilegt var að stuðningur frá fjölskyldunni hafði haft mikil áhrif á 

upplifun og líðan viðmælenda. Flestir viðmælendur rannsóknarinar voru jákvæðir í garð 

stuðnings- og þjónustuúrræða en töldu samt sem áður að hægt væri að bæta hana enn 

frekar. Töldu þeir að það yrði til bóta að fjölga fagfólki með sérfræðiþekkingu á sviðinu 

og að auka þyrfti fræðslu meðal nefndarinnar sem kemur í dag að leiðréttingarferlinu. 

Jafnframt var bent á að skoða þyrfti núgildandi lög með tilliti til nafnabreytinga og 

niðurgreiðslna á brjóstauppbyggingu og talþjálfun transkvenna. 

Veikleikar rannsóknarinnar eru að þetta er eigindleg rannsókn og því ekki hægt að 

alhæfa yfir á þýði. Þá voru þátttakendur fáir og ekki um tilviljunarúrtak að ræða. 

Takmarkanir geta einnig hafa falist í því að umræðuefnið var viðkvæmt og því í sumum 

tilfellum erfitt fyrir viðmælendur að tjá sig um upplifun sína. 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru að hún veitir innsýn í reynslu og upplifun 

transeinstaklinga og gefur vísbendingar um hversu mikilvægur stuðningur er frá 

nærumhverfi þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar geta jafnframt veitt þeim sem starfa 

að málefnum transeinstaklinga innsýn í veruleika þeirra ásamt því að stuðla að frekari 

stuðningi og þjónustuúrræðum auk þess sem hægt væri að nýta niðurstöðurnar til að 

auka skilning og þekkingu út í samfélaginu. Jafnframt er þetta fyrsta rannsókn sinnar 

tegundar og hefur hún því hagnýtt gildi fyrir félagsráðgjafa og annað fagfólk sem vinnur 

með transeinstaklingum. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi er varða málefni transeinstaklinga og 

engar á sviði félagsráðgjafar, er því augljóslega þörf á fleiri rannsóknum á sviðinu. Út frá 

ofangreindum rannsóknum væri áhugavert að skoða upplifun barna með 

kynáttunarvanda ásamt þjónustu og stuðningi fyrir bæði börn og fjölskyldur þeirra. 

Jafnframt væri athyglisvert að skoða reynslu og upplifun fjölskyldna transeinstaklinga 

þar sem stuðningur fjölskyldunnar hefur veigamiki áhrif á upplifun þeirra. Að lokum væri 

áhugavert að skoða upplifun transeinstaklinga af mismunandi kynhlutverki en fram kom 
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í rannsóknarniðurstöðum að viðmælandi upplifði að gerðar væru aðrar kröfur til hans 

eftir að hann fór í kynleiðréttingarferli. 

Það er von rannsakanda að rannsóknin eigi eftir auka umræðu um réttindi 

transeinstaklinga og varpa ljósi á stöðu þeirra í samfélaginu. Jafnframt vonast 

rannsakandi til þess að ábendingar viðmælenda muni nýtast félagsráðgjöfum og öðru 

fagfólki við að bæta og auka þjónustu við transeinstaklinga, hvort sem það er í 

leiðréttingarferlinu eða á öðrum vettvangi. Að lokum er við hæfi að ljúka verkinu með 

orðum eins viðmælandans „Það hjálpaði manni mikið að taka þann pólinn í hæðina að 

mér er alveg sama hvað fólki finnst, ég er bara eins og ég er“. 
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Fylgiskjal 1: Upplýst samþykki 

 

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka upplifun og líðan einstaklinga sem eru í eða hafa 

lokið kynleiðréttingarferli. Einnig er markmiðið að varpa ljósi á upplifun þeirra á þeirri 

þjónustu og úrræðum sem í boði eru fyrir þennan hóp. 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér um klukkustundarlangt viðtal. Viðtölin verða 

hljóðrituð. Eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Farið verður að 

íslenskum lögum um persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Allar upplýsingar frá 

þátttakendum verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. 

Að lokinni gagnavinnslu mun öllum rannsóknargögnum verða eytt. Leitast verður við að 

gera allar niðurstöður ópersónugreinanlegar og órekjanlegar til þeirra sem taka þátt í 

rannsókninni. Verða því öll persónueinkenni afmáð og nöfnum og staðháttum breytt svo ekki 

sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. 

Ég undirrituð/undirritaður staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið 

kynningarbréf um rannsóknina. Einnig hefur mér gefist tækifæri á að spyrja út í rannsóknina 

og fengið fullnægjandi svör við atriðum sem mér þóttu óljós. 

 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni. Mér er einnig ljóst að ég get hvenær 

sem er í rannsóknarferlinu dregið mig út úr rannsókninni eða neitað að svara einstökum 

spurningum. 

  

_____________________________   ______________________________ 

Staður og dagsetning      Undirskrift þátttakenda 

 

_________________________________________ 

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir 
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Fylgiskjal 2: Kynningarbréf 

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar: Guðbjörg Ottósdóttir, 
félagsráðgjafi og aðjúnkt við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

Aðsetur: Oddi v/Sæmundargötu. Netfang; gudbjoro@hi.is, sími: 525-5206. 

Rannsakandi: Anna Guðrún Norðfjörð mastersnemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, MA 
nám til starfsréttinda. Netfang; agn1@hi.is, sími: 694-3932. 

 

Ágæti viðtakandi, 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á félagslegri upplifun og líðan 

einstaklinga sem eru í eða hafa lokið kynleiðréttingarferli. Rannsóknin tengist 

mastersverkefni í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og er ábyrgðarmaður hennar Guðbjörg 

Ottósdóttir. 

Í rannsókninni verður leitast við að skoða félagslega upplifun og líðan einstaklinga sem 

eru í eða hafa lokið kynleiðréttingarferli. Jafnframt verður reynt að varpa ljósi á upplifun 

þeirra á þeirri þjónustu og stuðningsúrræðum sem í boði er fyrir þennan hóp. 

Staðsetning viðtala verður ákveðin í samráði við viðmælendur í því umhverfi sem þeir 

telja ákjósanlegt. Áætluð tímalengd viðtala er um klukkustund. Viðtölin verða hljóðrituð og 

afrituð orðrétt. Farið verður að íslenskum lögum um persónuvernd, vinnslu og eyðingu 

frumgagna. Allar upplýsingar frá þátttakendum verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu 

reglum um trúnað og nafnleynd. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað og aðeins 

rannsakandi mun hafa aðgang að viðtölunum. Að lokinni gagnavinnslu mun öllum 

rannsóknargögnum verða eytt. 

Leitast verður við að gera allar niðurstöður ópersónugreinanlegar og órekjanlegar til 

þeirra sem taka þátt í rannsókninni. Verða því öll persónueinkenni afmáð og nöfnum og 

staðháttum breytt svo ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna 

einstaklinga. 

Þátttaka þín er mikilvæg og er forsenda þess að hægt sé að framkvæma rannsóknina. 

Tekið skal fram að þér er frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu án eftirmála. Einnig gefst þér kostur á að lesa yfir persónuleg 

rannsóknargögn, gera athugasemdir eða að neita að svara einstökum spurningum í 

rannsókninni. 

mailto:gudbjoro@hi.is
mailto:agn1@hi.is
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Þegar unnið er með viðkvæmar persónuupplýsingar er sú hætta ávallt fyrir hendi að 

þátttakendur upplifi tilfinningarót eða vanlíðan í kjölfar viðtals. Komi til þess, stendur þér til 

boða ráðgjöf þér að kostnaðarlausu hjá Elísabetu Þorgeirsdóttur félagsráðgjafa hjá 

Samtökum ´78, sími 552-7878.  

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu 

v/Tryggvagötu, 101 Reykjavík, tölvupóstfang: visindasidanefnd@vsn.stjr.is. 

Ef þú óskar eftir frekari upplýsingum um rannsóknina þá vinasamlegast hafðu samband í 

síma 694-3932 eða í netfangið agn1@hi.is. 

 

      

       

______________________________   ______________________________   

Guðbjörg Ottósdóttir, ábyrgðarmaður  Anna G. Norðfjörð, rannsóknaraðili 
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Fylgiskjal 3: Viðtalsvísir 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

 Aldur 

 Kyn 

Upplifun og líðan 

 Mig langar til að biðja þig að rifja upp hvenær þú byrjaðir að upplifa að þú væri í 

röngu kynhlutverki? 

 Hvernig leið þér á þessu tímabili? 

 Hvernig upplifðir þú viðbrögð fjölskyldu og vina þegar þú varst að velta þessu fyrir 

þér? 

 Hvaða áhrif höfðu viðbrögð þeirra á ákvarðanatöku þína? 

 Hvernig leið þér eftir að þú hafðir tekið þessa ákvörðun? 

 Hvernig upplifðir þú viðbrögð þeirra eftir að þú hafðir tekið þessa ákvörðun?´ 

 Hvaða áhrif hefur ákvörðun þín haft á samskipti þín og tengsl við þína nánustu? 

 Hvernig upplifir þú viðbrögð samfélagsins við breyttu kynhlutverki þínu? 

 Hvaða áhrif hafa viðbrögð samfélagsins haft á þig? 

 Hvaða áhrif telur þú breytt kynhlutverk og viðbrögð samfélagsins hafa á? 

-atvinnuþátttöku eða menntun 

-samskipti við fjölskyldu og vini 

Þjónusta og úrræði 

 Hvað finnst þér um þá þjónustu og þau stuðningsúrræði sem boðið er upp á fyrir 

einstaklinga sem kjósa að fara í kynleiðréttingarferli eða að lifa í öðru kynhlutverki? 

 Er einhver þjónusta eða stuðnings úrræði sem þér finnst skorta fyrir einstaklinga með 

kynáttunarvanda? 


