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1 Abstract 
This qualitative interview study examines the experiences of transgender people in 
Sexologisk Klinik in Copenhagen from a marginalization perspective in that it tries to 
understand the processes in which the practitioners in the clinic exert power against 
the trans people and how this affects the relation between practitioners and their 
clients.  
 
Through inductive, semantic thematic analysis, this study found eight different themes 
of which six has undergone a theoretical analysis with the purpose of examining the 
processes apparent in the works of the practitioners in the clinic.  
 It was found that clients experience practitioners’ ignorance towards their 
problems and situations as they go through interviews required for their approval to 
get genderconfirmatory medical treatment. This ignorance leads to the clients 
mistrustning the practitioners which further affects the power structure in the sense 
that the practitioners no longer are above the clients. Because of this, the practitioners 
make an attempt to regain power and therefore both intentionally or unintentionally 
stigmatize transgender people in the clinic. The stigmatization takes form of distrust 
towards the clients and their gender, stereotyping clients through e.g. gendernormative 
understandings and a lack of respect towards the clients. This process becomes circular 
and self-reinforcing because the stigmatization leads to additional mistrust from the 
clients towards the practitioners. The only way the clients have a possibility to stand 
up for themselves is in the organization of trans communities, in which they advice 
each other on how to deal with the stigmatization imposed on them from the 
practitioners both before they are referred to the clinic and while they are in contact 
with the practitioners in the clinic. It has also become evident through the interviews 
that the people in trans community train one another to answer questions from the 
practitioners in the correct way, and possibly lie to have a speedy process towards 
approval for genderconfirmatory medical treatment.   

It has through this study become evident that the processes described above 
can increase the understanding of transgender people's experiences in contact with 
practitioners from clinics which offer gendercomfirmatory medical treatment from a 
marginalization perspective, which has the possibility to shed light on the issues 
around the treatment of trans people and hopefully inspire a shift in the practitioners 
way of addressing and relating to trans people. 
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2 No woman is an island 
Et stort tak skal lyde til vores community advisory board bestående af Christopher, 
Christoffer og Storm, som har hjulpet os med at lægge retningen og grundstenene for 
specialet. En ekstra tak til Storm, der har brugt sin indsigt til at hjælpe os med at 
rekruttere informanter og gennem hele processen har bistået med uundværlige 
refleksioner om sprogbrug, normkritik og etiske overvejelser ifm. specialet.  
 
Tak til vores vejleder Luca Tateo for at udfordre og inspirere os og for at stille alle de 
rigtige spørgsmål.  
 
Tak til Sex & Samfund for lån af lokaler og til deres frivillige samt de frivillige 
debatarrangører på G-bar i Aarhus for at have åbnet vores øjne for problemstillingen.  
 
Tak til vores familier, som har båret over med os og hjulpet med at få vores liv til at 
fungere og derigennem har bakket op om, at vi kunne bibeholde vores dedikation til 
specialet til det sidste.  
 
Den største tak skal lyde til vores informanter, Hjalte, Daniel og Oskar, for at have 
givet os tilliden til at forvalte deres personlige historier. Deres historier er ubestridt det 
vigtigste vilkår for, at specialet kunne blive til virkelighed.  
 
Dette speciale er dedikeret til alle de, der ikke beskæftiger sig med dette emne, fordi 
de finder det spændende, forargeligt eller interessant - men fordi det er en del af deres 
liv - og alle de, der lever med fordomme og diskrimination hver eneste dag.  
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3 Indledning 
 

Vi er kede af, hvis nogle patienter ikke oplever behandlingen som 
tilfredsstillende. Vi har fuld tillid til vores medarbejdere og deres 
faglighed, og vi ønsker at hjælpe så mange som muligt. I forhold til 
behandlingen følger vi de retningslinjer, Sundhedsstyrelsen har lavet til os. 
Dem synes vi er fornuftige og de er også i tråd med dem, man har i andre 
lande. 
(Beck & Hornemann, 2018) 

 
Sådan skriver klinikchefen på Sexologisk Klinik i en artikel som svar på, at mange 
transpersoner mener, at udflytningen af Sexologisk Klinik væk fra psykiatrien ikke vil 
ændre på de kritisable forhold klienterne oplever derinde under deres forløb.  
 
Sexologisk Klinik har gennem de seneste år gennemgået en udvikling. Først at 
transkønnethed blev fjernet som diagnose i Danmark pr. 1. januar 2017, med en 
målsætning om at mindske patologiseringen af transpersoner. Herefter blev den fjernet 
fra WHO’s diagnosemanual i ICD-systemet i 2018. Dernæst at der pr. 1. februar 2019 
skete en udflytning af Sexologisk Klinik fra psykiatrien, hvorefter det fik navnet 
Center for Kønsidentitet. Baggrunden for dette var, at transkønnethed ikke længere var 
en psykiatrisk diagnose, og at afsnittet derfor ikke skulle høre under psykiatrien.  

Efter transkønnethed blev fjernet som diagnose, havde en del transpersoner 
stadig oplevelsen af, at der skete en patologisering af deres problematikker, bl.a. fordi 
klienterne på klinikken stadig blev bedt om at svare på dybt grænseoverskridende 
spørgsmål om deres seksualitet samt irrelevante spørgsmål omkring deres 
barndomsliv, herunder om de kunne lide rutsjebaner og hvilket legetøj de har leget 
med som børn (Holst, 2017). Disse spørgeskemaer er eftersigende blevet revideret 
efterfølgende, men er ifølge indlægget Klagestorm: Personale på Center for 
Kønsidentitet kommer fra Sexologisk Klinik (Tams, 2019) i stedet blevet omformet til 
mundtlige spørgsmål stillet af enten en psykiater eller en psykolog. Transpersonerne 
oplever altså stadig, hvordan de bliver sygeliggjorte med indgående spørgsmål til deres 
seksualitet og privatliv. Blandt andet beskrives det i indlægget, at: “Det eneste, der har 
ændret sig er, at de laver spørgeskemaerne i hånden - dem som før var printet ud” 
(Tams, 2019).  

Udflytningen lader heller ikke til at have forandret den tilgang, behandlerne 
har til de personer, der er i forløb på klinikken. Blandt andet udtrykker TransAktion, 
der er en transaktivistisk organisation, følgende:  
 

Den 1. februar flyttede behandlingen af transpersoner i København 
officielt ud af psykiatrien, og behandlingen vil nu foregå på Center for 
Kønsidentitet (CKI) . . . Da det er de samme behandlere fra SK [Sexologisk 
Klinik], som bare vil blive overflyttet, er det højst sandsynligt, at 
‘behandlingen’ fortsætter på samme måde som før . . . De insisterer stadig 
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på at have psykiatere og psykologer som en del af teamet, der foretager 
vurderinger, og derfor lader det til fortsat at villehave karakter af en 
psykiatrisk udredning. 

 
Med dette citat udtrykker TransAktion bekymring omkring, hvordan den negative 
behandling af transpersoner kan ændres såfremt behandlerne fra det tidligere 
Sexologisk Klinik blot bliver overflyttet til den nye klinik, Center for Kønsidentitet. 
Samtidig beskrives også frygten for, at forløbet på klinikken stadig vil minde om en 
psykiatrisk udredning, fordi både psykiatere og psykologer vedbliver i funktionen som 
vurderende ift. bevilling af kønsbekræftende medicinsk behandling.  
 
Specialet ser med interesse på, at psykologer er en del af denne kritiserede praksis og 
ser derfor dette som en given mulighed for at se indad i vores fagfelt. Samtidig mangler 
der undervisning i at arbejde med klienter, der har kønsidentitetsrelaterede 
problematikker tæt inde på livet på psykologiuddannelsen, og den undervisning, der 
er, tager sit udgangspunkt i sexologien - selvom transpersoner gang på gang peger på, 
at deres seksualitet og køn ikke har noget med hinanden at gøre. I den nyeste udgave 
af ICD-diagnosemanualen betragtes transkønnethed i dag som noget, der stadig er 
relevant at beskæftige sig med, men det som værende på baggrund af de 
problematikker, der følger med at være transkønnet (WHO, 2018). Derfor har dette 
speciale fundet det relevant at belyse problematikken ud fra et 
marginaliseringsperspektiv, der netop ikke problematiserer selve det at være 
transkønnet, men de udfordringer, der kan følge med. Med marginaliseringsperspektiv 
forstås et perspektiv, der belyser de processer, der bidrager til at individer og grupper 
i stigende grad fratages indflydelse i samfundet (“Marginalisering”, n.d.).  
 
Fordi der gennem de seneste år har været et øget fokus på de problematiske dele af at 
være i forløb på Sexologisk Klinik, og fordi der til stadighed årligt er stigning i antallet 
af personer, der henvises til forløb på det, der i dag hedder Center for Kønsidentitet, 
har specialet fundet det vigtigt og interessant at undersøge problematikkerne ud fra 
følgende problemformulering: 
 
Hvordan kan transpersoners oplevelser i forbindelse med deres forløb på 
Sexologisk Klinik forstås ud fra et marginaliseringsperspektiv? Og hvilken rolle 
spiller særligt magtforholdet mellem klient og behandler i relation til disse 
oplevelser? 
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4 Begrebsafklaring 
I følgende afsnit vil begreber, der er relateret til projektets forståelse af køn forklares. 
Denne er baseret på den kønsforståelse, der kommer til udtryk i kapitlet “Affirming 
and Gender-Informed Assessment of Gender Diverse and/or Transgender Youth 
Across Development” af Scott Leibowitz & Aron Janssen i bogen Affirmative Mental 
Health Care for Transgender and Genderdiverse Youth (2018).  Som grundlag for 
forståelsen for forskellige kønssyn, herunder specialets, findes begreberne tildelt køn, 
kønsudtryk og kønsidentitet. Det tildelte køn betegner det køn, en person er blevet 
tildelt ved fødslen. I Vesten er disse typisk pige/kvinde eller dreng/mand. Det tildelte 
køn baseres oftest på genital anatomi. I specialet regnes det tildelte køn ikke for at 
være determinerende for et individs køn, men begrebet er nødvendigt at kende for at 
kunne forstå og fortolke de anvendte teorier.  

Kønsudtryk betegner i nærværende speciale en persons eksterne 
manifestationer af køn. Dette kan eksempelvis være kønnets udtryk gennem navn, 
pronominer, påklædning, frisure, opførsel, stemmeføring, stemmelyd eller 
kropskarakteristika (Leibowitz & Janssen, 2018). Modsat kønsudtryk, forstås 
kønsidentitet som noget, der ikke er synligt for andre. Dette betegner en persons indre, 
dybtliggende fornemmelse af sit køn. I dette speciale omtales en person som værende 
det køn, personen identificerer sig som. I specialet findes altså den kønsforståelse, at 
kønnet bestemmes af kønsidentiteten. Termen kønsrolle forstås i nærværende speciale 
som værende opførsel, holdninger eller personlige egenskaber som et samfund 
tilskriver maskulinitet eller femininitet og/eller betragter som typisk social opførsel for 
hhv. mænd eller kvinder (Leibowitz & Janssen, 2018). 
 
Transkønnet forstås som værende en paraplyterm for alle de personer, hvis 
kønsidentitet og evt. kønsudtryk er forskellig fra det, der typisk associeres med det 
køn, de er tildelt ved fødslen. En transmand forstås som værende en person, der er 
tildelt kvindeligt køn ved fødslen, men som identificerer sig som mand, mens en 
transkvinde er en person, der er tildelt mandligt køn ved fødslen, men identificerer sig 
som kvinde (Leibowitz & Janssen, 2018). Termen ciskønnet beskriver, at der er 
overensstemmelse mellem det køn, en person er blevet tildelt ved fødslen og personens 
kønsidentitet, og er således antonymet til transkønnet (Leibowitz & Janssen, 2018). 
Herunder findes termerne cismand og ciskvinde, som hhv. betegner en person, der er 
tildelt mandligt køn ved fødslen og identificerer sig som mand og en person, der er 
tildelt kvindeligt køn ved fødslen og identificerer sig som kvinde. 
 
Andre vigtige væsentlige begreber i forståelsen af transpersoners oplevelse af et forløb 
på Sexologisk Klinik er kønsdysfori, kønsbekræftende medicinsk behandling og 
transition.  

Kønsdysfori betegner det ubehag, en person kan opleve ved, at deres 
kønsidentitet ikke stemmer overens med deres tildelte køn og evt. kropskarakteriska 
(Leibowitz & Janssen, 2018). Kønsdysfori kan i daglig tale omtales som “dysfori”, og 
kan f.eks. imødekommes med kønsbekræftende medicinsk behandling, som er 
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behandling, der giver kroppen karakteristika, der typisk forbindes med det køn, 
klienten identificerer sig som. Dette kan være hormonbehandling bestående af tilførsel 
af kønshormonerne testosteron, østrogen og progesteron, samt eventuelt 
hormonblokerende medicin, der blokerer testiklernes produktion af testosteron eller 
æggestokkenes produktion af østrogen og progesteron. Kønsbekræftende medicinsk 
behandling kan også inkludere rekonstruktiv kirurgi som eksempelvis mastektomi 
(fjernelse af brystvæv), hysterektomi (fjernelse af livmoder) eller falloplastik og 
metoidioplastik (konstruktion af penis) (Leibowitz & Janssen, 2018). Det er ikke alle 
transpersoner, der søger kønsbekræftende medicinsk behandling, og det forstås i 
nærværende speciale således ikke som et kriterium for at gå under definitionen 
transkønnet, at en person har søgt eller har planer om at søge kønsbekræftende 
medicinsk behandling (Leibowitz & Janssen, 2018).  
 
Sexologisk Klinik var det sted, der indtil 1. juni 2017, hvor Center for Kønsidentitet i 
Aalborg åbnede, havde monopol på at bevillige kønsbekræftende medicinsk 
behandling. I dag hedder klinikken Center for Kønsidentitet, Rigshospitalet, men idet 
informanternes forløb foregik, mens klinikken hed Sexologisk Klinik, vil det i 
specialet blive omtalt som sådan. Forløbene, der omhandlede kønsidentitetsforhold på 
Sexologisk Klinik kunne variere i opbygning, men fælles for dem var, at klienten gik 
igennem en række samtaler og fysiske undersøgelser, hvorefter de involverede 
behandlere mødtes på det, de kaldte konference, hvor det blev besluttet, om en klient 
kunne få godkendelse til at modtage kønsbekræftende medicinsk behandling, og først 
herefter kunne den kønsbekræftende medicinske behandling gå i gang. Det kan jf. 
indledningen diskuteres, om forløbene på Center for Kønsidentitet, Rigshospitalet er 
anderledes, men de følger samme opbygning.  
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5 Metode 
I de følgende afsnit vil specialets dataindsamling og analysemetode gennemgås og 
løbende diskuteres. Efterfølgende vil andre metodiske og videnskabsteoretiske 
refleksioner beskrives og diskuteres. Det vil fortløbende overvejes, hvilke 
konsekvenser, specialets metodiske valg har haft for specialets resultater.  

5.1 Undersøgelsesdesign 
I følgende afsnit vil undersøgelsens design og den analytiske fremgangsmåde blive 
beskrevet  

5.1.1 Community advisory board 
Da specialets emne var valgt, inviterede vi en gruppe bestående af tre transmænd fra 
vores netværk til sparring omkring specialets fokus, undersøgelsesdesign, rekruttering 
af informanter og etiske overvejelser. Dette kalder Tonia Poteat, Danielle Kerrigan & 
Deanna German (2013) en community advisory board. Specialets indledende 
problemformulering blev dannet herefter, og har løbende udviklet sig. Samtidig har 
den ene af deltagerne fra community advisory boarden, Storm, givet sparring på 
specialets sprogbrug og løbende etiske overvejelser.  

5.1.2 Undersøgelsesmetode 
Til at besvare projektets problemformulering er det kvalitative interview valgt som 
dataindsamlingsmetode. Tre informanter er blevet interviewet af to omgange af hver 
1-1,5 times varighed. Det første interview med hver informant var ustruktureret for at 
give bedst muligt plads til, at informanterne kunne beskrive, hvad der var vigtigt for 
dem i relation til specialets interesse i at undersøge deres oplevelser med at være i 
forløb på Sexologisk Klinik. Det andet interview med hver informant var 
semistruktureret, og interviewguiden var dannet specielt til hver informant ud fra de 
emner, der fremkom som vigtige for dem i det første interview. Overvejelser omkring 
det kvalitative interview som dataindsamlingsmetode præsenteres i afsnittet 5.2.1 Det 
kvalitative interview. 

5.1.2.1 Rekruttering 

Storm, den ene af deltagerne i community advisory boarden, har hjulpet med at 
rekruttere informanter. Der blev formuleret en kort invitation til deltagelse i 
interviewene, hvori det blev beskrevet, hvilke kriterier vi ønskede, at personerne passe 
ind under, mulighed for at interviewene foregik i deres nærområde og hvilke uger vi 
håbede på at kunne udføre interviewene i. Samtidig blev det også beskrevet, at 
interviewene ville blive lydoptaget og efterfølgende transskriberet, samt at citater fra 
transskriptioner ville komme til at indgå i nærværende speciale.  

Interviewinvitationen blev delt af Storm i to forskellige grupper på Facebook, 
hvoraf den ene var en gruppe kun for transpersoner, og den anden var en gruppe for 
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transpersoner, der er åbne for at deltage i interviews samt studerende, journalister, 
forskere m.m., der er interesserede i at interviewe transpersoner. Herefter tog mulige 
informanter kontakt til os via de kontaktoplysninger, vi havde vedhæftet invitationen. 

 
De krav, vi havde til informanterne var, at de skulle være fyldt 18 år og have afsluttet 
deres forløb på Sexologisk Klinik eller Center for Kønsidentitet, Rigshospitalet inden 
for de sidste to år.  

5.1.2.2 Informanter 
Tre personer kontaktede os og var interesserede i at deltage i vores speciale som 
informanter. De er alle tre er transmænd, alle i 20’erne og har alle tre har startet i forløb 
på Sexologisk Klinik før transkønnethed ophørte som diagnose i 2017 samt været i 
forløb efter diagnosen blev fjernet. De har alle tre været igennem alle de samtaler, der 
ifm. deres forløb blev afholdt på Sexologisk Klinik, eller Center for Kønsidentitet, som 
det imidlertid har skiftet navn til. To af dem går på en lang videregående uddannelse, 
mens én arbejder ufaglært og har planer om at starte i lære på sin arbejdsplads.  

5.1.2.3 Interviewlocations 
Ud fra hvor informanterne var bosat, valgte vi to forskellige landsdele hvor udførelsen 
af interviewene ville ske. Dette fordi vi ønskede at interviewene skulle foregå til 
mindst mulig gene for specialets informanter. Alle tre informanter fik tilbudt at de 
kunne vælge, hvor de ville interviewes. Det kunne både være hjemme hos dem selv 
eller i et mødelokale på deres arbejde eller uddannelsessted, hvor eneste krav var, at 
interviewet skulle kunne foretages i et separat rum for at sikre informanternes 
anonymitet. Alligevel endte det med, at de fandt det nemmest, hvis vi var i stand til at 
finde et mødelokale, hvor vi ville kunne udføre interviewene. Det ene mødelokale, der 
benyttet til interviews, er beliggende i Nordjylland, mens det andet ligger på Sjælland. 
Mødelokalet i Nordjylland ligger i et kulturhus, hvor man gratis har mulighed for at 
låne et mødelokale. Lokalet på Sjælland lånte vi gennem Tildes arbejde hos Sex & 
Samfund, og lokalet er beliggende i sekretariatet.  

5.2 Dataindsamling og analysemetode 
Efter transskription af både første og andet interview med hver informant blev 
transskriptionerne analyseret ved brug af tematisk analyse, hvorefter udvalgte 
identificerede temaer blev analyseret teoretisk. Der er valgt en induktiv 
fremgangsmåde i analysen, hvilket betyder, at teori først at blevet læst og introduceret 
ifm. den teoretiske analyse, altså efter temaerne var identificeret i den tematiske 
analyse. Uddybning af og overvejelser omkring specialets brug af tematisk analyse 
findes i afsnittet 5.2.2. Analysemetode: Tematisk Analyse.  
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5.2.1 Det kvalitative interview 
I følgende afsnit vil der være en beskrivelse af det kvalitative interview samt en 
diskussion af, hvad brugen af denne metode betyder for specialet. Samtidig vil det 
løbende blive beskrevet, hvad man som interviewer skal være opmærksom på under 
udførelsen af det kvalitative interview. 
 
Formålet med kvalitative forskningsinterviews er at forstå verden ud fra, hvordan 
informanterne oplever den, altså ud fra informanternes synspunkter samt at forsøge at 
afdække deres livsverden (Steinar Kvale & Svend Brinkmann, 2009).  Samtidig 
beskrives kvalitative interviews som relativt ustrukturerede i karakter uden stringente 
interviewguides som støtte, hvilket bevirker, at man som interviewer må være særlig 
opmærksom på at træffe beslutninger omkring bl.a. metode under interviewenes 
udførelse (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
I dataindsamlingen er der foretaget to interviews med hver af de tre informanter: Det 
første i ustruktureret form, det andet i semistruktureret form. Baggrunden for denne 
beslutning var, at emnet er følsomt, hvilket potentielt kunne betyde, at informanterne 
ikke stolede nok på os til at åbne sig den første gang de mødte os. På den anden side 
betød det også, at de første interviews ville foregå uden særlig støtte fra allerede 
definerede spørgsmål man som interviewer kunne støtte sig til og derigennem også 
sikre, at samtalen ville glide mere ubesværet. For at imødekomme dette benyttede vi 
som interviewere os af sig af cue-kort, der havde til formål at få samtalen i gang ved 
at få informanterne til at fortælle om sig selv med inspiration fra disse. Informanterne 
blev bedt om at fortælle om sig selv ved at bruge så mange cue-kort, som de ville i den 
rækkefølge, de fandt bedst. Hvert cue-kort var nummereret for at give en måde at 
omtale det på. Til første udførte interview, blev informanten præsenteret for 31 
sort/hvide, tegnede billeder, der var udvalgt af os ved en billedsøgning på internettet 
ud fra tilfældig association. Den første informant, der blev interviewet ytrede, at 
metoden var god til at sætte gang i samtalen og tankerne, men det blev her tydeligt, at 
mængden af cue-kort var for stor, fordi det tog for lang tid at få overblik inden valget 
faldt på et eller flere kort. På baggrund af dette blev det valgt at fjerne halvdelen af 
cue-kortene. Det endte dog med, at informanterne kun nåede at vælge hhv. ét og to 
cue-kort, før de førte historien om sig selv videre til at handle om deres oplevelser på 
Sexologisk Klinik.  
 
Ønsket til de første interviews var at undersøge, hvilke aspekter af oplevelsen af at 
være i forløb på Sexologisk klinik hver informant fandt vigtig. Derfor kunne det have 
været en ulempe at benytte foruddefinerede spørgsmål, idet disse potentielt ville have 
bremset informanternes frie associationer omkring oplevelserne. I samme 
beslutningsproces blev det valgt, at andet interview med hver af informanterne ville 
tage udgangspunkt i en interviewguide produceret ud fra de emner, informanten 
præsenterede i det første interview ud fra ønsket om, at der her kunne indsamles 
uddybende empiri.  
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 I praksis viste det sig dog, at informanterne udviste stor tillid og allerede i første 
interview foldede mange emner med tilhørende eksempler ud for os, hvorfor empirien 
i nærværende speciale tager udgangspunkt i transskriptionerne fra både første og andet 
interview med hver informant.  

5.2.1.1 Etiske overvejelser ifm. det kvalitative interview 

Fordi der er tale om kvalitative forskningsinterviews, må der ifølge Kvale og 
Brinkmann være en opmærksomhed på, at magtforholdet mellem interviewer og 
informant ikke er lige (Kvale & Brinkmann, 2009). Der er altså ikke tale om en 
almindelig hverdagssamtale mellem to ligeværdige parter, hvilket betyder, at 
intervieweren må være bevidst om, hvilken rolle hun selv spiller i relationen med 
informanterne (Kvale & Brinkmann, 2009). Årsagen til at magtforholdet mellem 
interviewer og informant ikke er ligeværdigt er, at det er intervieweren, der er 
definerende for emnet, der undersøges og hvordan emnet undersøges og dermed 
hvordan interviewene skal forløbe - herunder også, hvilke svar fra informanten, der 
følges op på og i sidste ende, hvilke svar, der bliver inkluderet i det endelige produkt 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Samtidig er der ifølge Kvale og Brinkmann også tale om 
en envejsdialog, da det er intervieweren, der udspørger informanten omkring særlige 
aspekter af vedkommendes liv, mens informanten ikke har adgang til at få viden 
omkring intervieweren udover det, hun selv vælger at afsløre.  
 I starten af de første interviews gav vi dog en kort introduktion af os selv. 
Alligevel er det dog tydeligt, at de informationer, der af informanterne blev givet 
gennem interviewene, selvfølgelig er meget mere afslørende for dem og de 
informationer informanterne lærte om os var relativt generelle.  
 Som interviewer må man ifølge Kvale og Brinkmann ligeledes have for øje, 
hvordan magtforholdet har påvirket empirien. Overvejelser omkring dette kan læses i 
afsnittet 5.5 Epistemologi eller adgang.  
 
Inden udførelsen af interviews er det ifølge Kvale og Brinkmann (2009) væsentligt at 
have etiske overvejelser for øje. Især er der ifølge Kvale og Brinkmann i dag fokus på 
Aristoteles’ dydsetik, der søger at adskille sig fra universelle teorier vedrørende moral 
og etik med det formål i stedet at have fokus på praktisk visdom i moralske anliggender 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Til dette benyttes Aristoteles’ begreb om phronesis, der 
“beskæftiger sig med den endelige, bestemte ting, som ikke kan erkendes ved hjælp af 
videnskabelig viden, men kun ved perception” (Kvale & Brinkmann, 2009: 
Aristoteles, 1994). Altså er målet ikke alene at rette sig efter universelle principper for 
etik og moral, men derimod at forholde sig til de etiske principper, der opstår i den 
givne situation.  
 Med specialet har fulgt en forhåbning om, at den viden, der her tilegnes, kan 
benyttes til at forbedre vilkårene for transpersoner i forløb på klinikker, der bevilliger 
kønsbekræftende medicinsk behandling bl.a. gennem at få fagstanden til at reflektere 
over den praksis, de er indlejret i. Kvale og Brinkmann (2009) påpeger, at man som 
interviewforsker må overveje både positive og negative konsekvenser for 
informanterne og den gruppe, de er en del af ifm., at de deltager i et interview (Kvale 
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& Brinkmann, 2009). Dette har der ifm. nærværende speciale også været overvejelser 
omkring. Blandt andet har det været vigtigt for os fuldstændigt at sikre informanternes 
anonymitet. Dette har en enkelt af informanterne også selv ytret ønske om, af frygt for, 
at deltagelse i et speciale, der forholder sig kritisk til praksisser på Sexologisk Klinik, 
ville have konsekvenser ift. den godkendelse, han har modtaget til at få 
kønsbekræftende medicinsk behandling. Derfor er enkelte dele af transskriptionerne 
også fjernet, mens andre dele er blevet anonymiserede, herunder selvfølgelig 
informanternes navne, der er udskiftet med et pseudonym i både transskriptioner og 
analyse. Der har været ekstra etisk overvejelse ifm. informanternes anonymitet, idet vi 
ikke er bekendt med, om informanterne er åbne over for omverdenen omkring, at de 
er transpersoner eller i fald de er åbne omkring det: Hvor åbne, de er. For at undgå at 
risikere, at fremtidige læsere af specialet kan genkende informanterne og dermed finde 
ud af, at de pågældende personer er transkønnede, er sikringen af informanternes 
anonymitet blevet betragtet som særligt vigtig, hvorfor ting, der ikke nødvendigvis 
ville være nødvendige at anonymisere, som eksempelvis hvilken uddannelse, 
informanterne går på, er anonymiseret alligevel.  
 Kvale og Brinkmann (2009) beskriver, hvordan informeret samtykke er en 
særlig vigtig del af at udføre interviews. Specialet har sikret informanternes 
informerede samtykke ved at sende samtykkeerklæring og deltagerinformation inden 
det første interview samt at gennemgå samtykkeerklæringen med informanterne på 
dagen for deres første interview, hvorefter den blev underskrevet af alle parter. 
Deltagerinformationen beskriver bl.a. formålet med specialet, og hvordan vi er 
opmærksomme på, at vi ikke selv er en del af minoriteten transpersoner og de 
problematikker der kan opstå heraf, jf. afsnittet 5.4 At undersøge en minoritet, man 
ikke selv er en del af. Det betyder bl.a., at informanterne er blevet oplyst om formålet 
med undersøgelsen samt mulige positive og negative konsekvenser ved deltagelse 
(Brinkmann & Kvale, 2009). I samtykkeerklæringen skrev informanterne under på at 
de er blevet oplyst om formålet med specialet, at deres deltagelse er frivillig og kan 
tilbagetrækkes, at deres deltagelse er anonym, at interviwene lydoptages og 
efterfølgende vil blive transskriberet, at det er muligt for informanterne at komme med 
indsigelser til specialet og slutteligt, at specialet vil blive offentligt tilgængeligt samt 
dele og variationer af samt hele specialet kan udgives.  

I relation til overvejelserne omkring positive og negative konsekvenser for 
informanterne ifm. deltagelse, har det været vigtigt for os gennem interviewene at 
understrege både før og løbende igennem interviewene, at informanterne skulle føle 
sig forpligtede til at fortælle om oplevelser, de fandt grænseoverskridende at dele, idet 
ubehaget ved dette ville være en negativ konsekvens ifm. deltagelse. Ifm. dette er det 
ifølge Kvale og Brinkmann (2009) også vigtigt at sikre, at interviewrelationen ikke 
nærmer sig en terapeutisk relation, idet dette potentielt kan forlede informanterne til at 
dele informationer de egentlig ikke har lyst til at dele i denne relation, der som bekendt 
ikke er omfattet af tavshedspligt ud over anonymisering af deltagerne. Dette har der 
især været mange overvejelser omkring, fordi flere af de oplevelser, informanterne har 
delt, tydeligvis har været svære for dem at gennemleve. For at undgå dette, har vi i 
interviewsituationerne forsøgt at holde samtalen på sporet ift. oplevelserne med 
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Sexologisk Klinik samtidig med, at vi, hvis informanterne har virket berørte af det 
fortalte, har gjort dem opmærksomme på, at de ikke har behøvet at fortælle os om det.  
 
Det har ud over at undlade at overskride informanternes grænser ifm. interviewene 
også været vigtigt for os at skærme dem fra eventuelt ubehag, der kunne opstå ifm. 
deres deltagelse. En enkelt af informanterne ytret bekymring om at blive fejlfortolket, 
idet han tidligere har oplevet netop dette fra en psykolog. Blandt andet for ikke at være 
med til at genkalde eller skabe ubehag ved associationer til denne oplevelse, er det 
også blevet besluttet, at informanterne har fået mulighed for at læse og komme med 
indsigelser til specialets analyser og diskussioner. Dette har både været en etisk 
overvejelse i relation til, hvordan informanterne har oplevet at deltage i interviewene, 
men har også været en metodisk overvejelse, da der har været et ønske om, at de som 
informanter og transpersoner har skullet føle sig repræsenteret af det, der er blevet 
skrevet, og da det er blevet vurderet, at dette ville gøre en vanskelig adgangsproces 
lettere. Dette uddybes hhv. i afsnittene 5.4 At undersøge en minoritet, man ikke selv er 
en del af og 5.5 Epistemologi eller adgang.. Med denne beslutning giver specialet 
afkald på det, Kvale og Brinkmann (2009) kalder rollen som “den store fortolker”, der 
indbefatter at interviewforskeren har eneret over fortolkningerne af de under 
interviewet givne emner. Efter gennemlæsningen af specialets teoriafsnit har en enkelt 
af vores informanter oplyst, at det kunne være ubehageligt at læse om de fordomme 
og stereotyper, der er fremkommet som resultater i teorierne, der er anvendt i specialet. 
Derfor er det blevet besluttet at indskrive en kort trigger warning, hvilket indebærer en 
advarsel om, at det omtalte kan være voldsomt at læse for nogle personer, i 
begyndelsen af det pågældende afsnit for at sikre, at eventuelt fremtidige læsere fra 
minoriteten ikke oplever uvarslet ubehag ved læsningen af specialet.  

5.2.2 Analysemetode: Tematisk Analyse 
Til at analysere specialets empiri er der gjort brug af tematisk analyse. Analysen er 
foretaget, som det foreslås af Virginia Braun og Victoria Clarke i artiklen Using 
thematic analysis in psychology (Braun & Clarke, 2006). Her argumenterer Braun og 
Clarke for, at tematisk analyse er en metode med sin egen ret, og at den dermed kan 
eksistere uafhængigt af epistemologi så længe, der foretages overvejelser og sikres 
gennemsigtighed i forhold hertil (Braun & Clarke, 2006). I artiklen præsenterer de, 
hvilke overvejelser, de mener, der bør foretages ifm. tematisk analyse og giver derefter 
en trin-for-trin-guide til, hvordan de foreslår udførsel af tematisk analyse, og denne 
har specialet fulgt. De overvejelser, vi har gjort med inspiration fra Braun og Clarke, 
vil blive præsenteret og diskuteret, mens guiden vil gennemgås og sættes i relation til 
specialet. Eftersom sjette trin i denne guide er “producér rapporten” vil dette trin ikke 
blive gennemgået her, da resultatet kan ses i afsnittet 7 Analyse.   
 
Braun og Clarke argumenterer først og fremmest for, at det er vigtigt at anerkende sin 
rolle som forsker i analysen. De påpeger, at analysen ikke er uafhængig af forskeren 
og dennes videns- og verdensopfattelser, hvorfor det er vigtigt at gøre sig overvejelser 
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omkring, hvordan man påvirker analysen som forsker (Braun & Clarke, 2006). 
Samtidig påpeger de, at et tema ikke “fremkommer” eller “opstår”, fordi dette er en 
passiv italesættelse af forskerens indflydelse. Snarere identificeres temaerne af 
forskerne, som både opdager og skaber dem (Braun & Clarke, 2006).  

5.2.2.1 Analysetype 

Inden analysen går i gang, foreslår Braun og Clarke, at man som forsker tager en 
beslutning om, hvilken form for analyse, man ønsker at lave. Her fremsætter de to 
versioner, som er enten en rig tematisk beskrivelse af hele datasættet, der giver læseren 
en fornemmelse for de største og vigtigste temaer eller en mere nuanceret analyse af 
et tema eller en gruppe af temaer (Braun & Clarke, 2006). Specialets analyse er på sin 
vis udarbejdet med sidstnævnte mål for øje, idet det ikke er alle temaer, men en gruppe 
af temaer, der er udvalgt til analyse. De temaer, der er udvalgt til analyse, er til dels 
valgt på baggrund af deres vigtighed og størrelse i interviewene, men også på baggrund 
af teori, der viste, at disse temaer faktisk hang sammen, hvilket vil uddybes og 
begrundes i afsnittet Tematisk analyse. Braun og Clarke beskriver, at denne 
analyseform kan have den ulempe, at der er vigtige dele af datasættet, som læseren 
ikke får indsigt i (Braun & Clarke, 2006). Derfor kan man risikere, at analysen ikke er 
repræsentativ for datasættet. Dog indeholder gruppen af udvalgte temaer i specialets 
faktisk også de største og mest dominerende temaer, hvilket næppe er tilfældigt, idet 
de er valgt på baggrund af teori, der ligeså identificerer lignende temaer deres 
forskning.  

5.2.2.2 Induktiv eller teoridreven tematisk analyse 
Endnu en beslutning, man som forsker må tage ifølge Braun og Clarke er, om analysen 
skal være induktiv, således at den tematiske analyse foretages så vidt muligt uden 
indflydelse fra teori men derimod er tæt forbundet med selve datasættet, eller om den 
tematiske analyse skal være teoridreven sådan, at temaerne i højere grad defineres 
teoretisk og underbygges af empirien (Braun & Clarke, 2006). Specialets analyse er 
udarbejdet induktivt, idet den tematiske analyse er foretaget før vi havde kendskab til 
teorien, eftersom denne er fundet og udvalgt på baggrund af temaerne. Braun og Clarke 
peger dog på, at det er vigtigt at være opmærksom på, at en forsker aldrig kan foretage 
en analyse, der er fuldstændigt fri fra teoretisk påvirkning, hvilket også må medgives 
at være sandt for dette speciale. Selvom vi ikke havde læst den teori, der er benyttet i 
den teoretiske analyse af temaerne, havde vi alligevel viden om de problemstillinger, 
transpersoner kan møde på Sexologisk Klinik, hvilket vi også havde før interviewene. 
Dette har vi som forskere selvfølgelig forsøgt at sætte parentes omkring i 
udarbejdelsen af den tematiske analyse, men det kan ikke afvises, at citater, der 
bekræftede vores antagelser om oplevelser, en transperson kan have i sit forløb på 
Sexologisk Klinik, har skabt en form for genkendelse, hvorfor det kan være blevet 
identificeret som vigtigt på andre præmisser end datasættes egne, hvilket vil være i en 
grad af modstrid med den induktive fremgangsmåde (Braun & Clarke, 2006).  
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Samtidig beskriver Braun og Clarke, at der kan kodes efter at svare på en 
bestemt problemformulering, hvilket vil passe til den teoridrevne, deduktive 
analysemetode eller at problemformuleringen kan udvikle sig gennem 
kodningsprocessen, hvis den mere induktive, datadrevne analysemetode benyttes. 
Dette har været tilfældet i nærværende speciale, idet problemformuleringens fokus 
først er blevet endeligt fastsat, da vi i analysen havde identificeret de aspekter, der var 
væsentlige at rette specialets fokus imod. 

5.2.2.3 Semantisk eller latent meningsniveau 
Braun og Clarke beskriver også, at det må overvejes, om analysen foretages på 
semantisk meningsniveau, hvor temaerne identificeres efter eksplicit udtrykt mening i 
datasættet eller latent meningsniveau, hvor temaer identificeres ud fra latente meninger 
og motiver i datasættet (Braun & Clarke, 2006). Både metodiske og etiske overvejelser 
har ført til, at der i specialets tematiske analyse identificeres temaer på det semantiske 
meningsniveau. Disse overvejelser vil uddybes i afsnittede 5.4 At undersøge en 
minoritet, man ikke selv er en del af og 5.5 Epistemologi eller adgang.  

5.2.2.4 Trin 1: At lære datasættet at kende 
Hvis man som forsker selv har foretaget empiriindsamlingen i form af interviews, som 
vi har gjort i nærværende speciale, påpeger Braun og Clarke, at idet man allerede 
kender sit datasæt og derfor vil have dannet spæde idéer om det i denne fase, kan det 
være en god idé at lave en indledende liste over, hvad man finder interessant i 
datasættet (Braun & Clarke, 2006). Samtidig er det i denne fase, at al lyd 
transskriberes. Efter transskriptionerne af alle seks interviews var lavet og gennemlæst, 
blev listen over indledende idéer til interessante ting i datasættet lavet. 
 
Vi erfarede, at denne liste både var brugbar ift. at få indtryk af de store og dominerende 
emner i datasættet, samtidig med, at det hjalp i bevidstgørelsen om, hvilke idéer, vi 
som forskere gik ind til kodningen med. Denne bevidstgørelse gjorde det lettere at 
prøve at se ud over disse idéer og møde kodningen og den senere temadannelse med 
den åbenhed, det kræver at lave en induktiv, datadreven analyse. Dog var mange af 
disse idéer dannet ud fra datasættet, så de temaer, der endte med at blive dannet, havde 
flere lighedstræk med denne liste.  

5.2.2.5 Trin 2: Generering af de indledende koder 

I denne fase beskriver Braun og Clarke, at datasættet - i dette tilfælde 
transskriptionerne - skal læses igennem, mens alle passager gives ligelig 
opmærksomhed. Herigennem kan interessante aspekter identificeres (Braun & Clarke, 
2006). I gennemlæsningen af transskriptionerne fik hvert citat én eller flere koder, der 
var opsummeringer af de centrale aspekter af citatet. Især i denne fase var det vigtigt, 
at danne koderne på citatets præmisser og ikke baseret på tidligere idéer, vi måtte have 
haft om datasættet, selvom det - som Braun og Clarke pointerer - ikke fuldstændigt 
kan undgås, at man som forsker præger kodningen (Braun & Clarke, 2006). Her var 
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det også en balancegang, at vi som forskere, der havde sat os ind i metoden på forhånd 
vidste, at kodningen skulle føre til en identifikation af mønstre og samtidig skulle sørge 
for, at hver citat blev kodet på sine helt egne præmisser, således at et citat ikke fik en 
misvisende, begrænsende kode, fordi det delte aspekter med et tidligere citat. 

5.2.2.6 Trin 3: Identifikation af temaer  

Her blev temaerne efter Braun og Clarkes fremgangsmåde idenficeret. Dette blev i 
praksis gjort ved, at alle koder blev skrevet op på hver sin lap papir, der blev lagt ved 
siden af hinanden. Herefter blev koder, der var ens eller havde samme betydning 
samlet. Herefter valgtes en repræsentant fra hver gruppering af enslydende koder, og 
de resterende enslydende koder blev fjernet.  
 Dernæst lavede vi indledende idéer til temaer, som var: “Identitet”, 
“magtforhold & relation til behandler”, “praktik”, “relation til omverden”, 
“community”, “fordomme” og “stereotyper”. Som Clarke og Braun foreslår, lavede vi 
også en lille gruppering under navnet “passer ikke ind” (Braun & Clarke, 2006). 

5.2.2.7 Trin 4: Revidering af temaer 

Braun og Clarke beskriver, at temaer skal hænge meningsfuldt sammen, samtidig med, 
at der skal være klare distinktioner mellem temaerne (Braun & Clarke, 2006). Ud fra 
dette perspektiv blev det besluttet, at splitte temaet “magtforhold & relation til 
behandler” op i temaerne “magt”, “tillid til behandler”, “mistro” og “respekt”. Herefter 
blev temaet “fordomme” nedlagt og koderne heri blev fordelt til temaerne “mistro” og 
“magt”. Samtidig blev temaet “praktik” nedlagt, og disse koder blev flyttet ind i temaet 
“respekt”. Temaerne “identitet” og “relation til omverden” blev også nedlagt, og 
koderne heri blev fordelt på to nye temaer: “Personen i forløbet” og “konsekvenser af 
forløb”.  
 Til sidst blev det besluttet, at temaerne “stereotyper”, “tillid til behandler”, 
“respekt”, “mistro”, “konsekvenser af forløb”, “magt” og “personen i forløbet” skulle 
være undertemaer til det overordnede tema “forløbet på Sexologisk Klinik”. Dette er 
dog ved løbende revidering blevet rullet tilbage, fordi det er blevet besluttet, at 
undertemaerne ud fra Braun og Clarkes definition godt kan fungere som selvstændige 
temaer samtidig med, at overtemaet “Forløbet på Sexologisk Klinik” er for bredt og 
ikke adskiller sig fra markant fra temaet “community” og derfor ikke lever op til 
kravene for et tema.  
 
Efter revidering af datasættets temaer, endte de identificerede temaer med at være: 
“Stereotyper”, “tillid til behandler”, “respekt”, “mistro”, “konsekvenser af forløb”, 
“magt”, “personen i forløbet” og “community”.  
 
I denne fase skal datasættet ifølge Braun og Clarke læses igennem igen, hvorefter 
temaerne skal valideres af datasættet (Braun & Clarke, 2006). Dette blev i praksis gjort 
ved, at hver tema fik sin egen farve, og at de citater, der hørte til hvert tema, blev 
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markeret med temaets farve. Derefter kunne temaernes respektive citater læses 
igennem hver for sig, og det blev vurderet, at de validerede temaerne.  
 
Braun og Clarke foreslår, at der i denne fase foretages endnu en kodning af data for at 
se, om der er noget, forskeren har misset (Braun & Clarke, 2006). Eftersom det er os 
selv, der har foretaget og transskriberet alle interviews samt foretaget den første 
kodning, følte vi os så bekendte med datasættene, at den anden kodning af datasættet 
ikke blev foretaget. Man kan diskutere, om en sådan beslutning præcis er det, man skal 
passe på med som forsker, og at man må holde sig stringent til metoden, så man så vidt 
som muligt eliminerer sin egen prægning af analysen. Samtidig kan man dog diskutere 
den induktive kvalitet af den anden kodning i vores situation, fordi der så langt inde i 
analysen ville være større fare for, at forskeren i højere grad vil lede efter koder, der 
kan bekræfte de eksisterende temaer, altså gå deduktivt til værks, hvilket ikke ville 
stemme overens med specialets valg af den induktive, datadrevne analysemetode.  

5.2.2.8 Trin 5: Definition og navngivning af temaer 

På dette trin defineres og navngives temaerne (Braun & Clarke, 2006). Definitionen af 
temaerne er i nærværende speciale sket vha. citater og kan ses i afsnittet 7.1 Temaer. 
Braun og Clarke beskriver, at navnet på hvert tema må være beskrivende for, hvad det 
indeholder (Braun & Clarke, 2006). Den endelige navngivning af temaerne er i 
nærværende speciale foretaget efter både den tematiske og teoretiske analyse. Dette 
har altså været et brud med den ellers induktive, datadrevne tilgang, der har været 
benyttet i analysen. Denne metode kan heller ikke beskrives som direkte deduktiv, 
fordi navnene på temaerne både er inspireret af data men også af den teoretiske 
analyse. Denne tilgang kan bedst beskrives som det, Kvale og Brinkmann kalder 
abduktion, hvilket betegner en dynamisk bevægelse mellem data og teori, der gensidigt 
påvirker forståelsen af hinanden (Kvale & Brinkmann, 2009). To af temaerne, 
“personen i forløbet” og “konsekvenser af forløb” har ikke fået nye navne, fordi de 
gamle stadig anses som beskrivende for deres indhold. Disse har heller ikke været en 
del af den tematiske og teoretiske analyse. I nedenstående skema illustreres hvert tema 
med det navn, det har haft igennem analyseprocessen og det navn, det er endt med at 
få i den endelige navngivning.  
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Temanavn i analyseprocessen  Endelig navngivning af tema 

Respekt Respekt 

Magt Magtforhold 

Stereotyper Stereotypisering 

Community Trans-community 

Tillid til behandler Tillid til behandler 

Mistro Mistro fra behandler 

Personen i forløbet Personen i forløbet 

Konsekvenser af forløb Konsekvenser af forløb 

5.2.2.9 Metodevalgets betydning for resultaterne 
Valget af den datadrevne, tematiske analyse på semantisk meningsniveau har haft 
betydning for de resultater, der senere er blevet analyseret teoretisk og dermed også de 
konklusioner, specialet er nået frem til. Vi er af den overbevisning, at disse valg var 
dem, der bedst kunne drive analysen til at nå frem til et fyldestgørende svar på 
specialets problemformulering. Andre metodevalg kunne dog have medbragt andre 
aspekter til forståelsen af transpersoners forløb på Sexologisk Klinik og de processer, 
der både er udslagsgivende for konsekvenserne men også opstår som følger heraf.  
 Havde der i stedet for den tematiske analyse været anvendt diskursanalyse på 
interviewene, kunne dette have givet et andet, måske mere nuanceret, billede af 
eksempelvis magtforholdenes konsekvenser for informanternes både intrapsykiske og 
interpsykiske processer i forbindelse hermed. Dette kunne eksempelvis analyseres ud 
fra, hvilke diskurser informanterne bruger til at omtale sig selv, deres køn og selve 
forløbet. På samme måde kunne et valg om at foretage en tematisk analyse på latent 
meningsniveau have vist eksempelvis aspekter af informanternes selvforståelse og 
følelser ifm. forløbet. Endelig kunne en teoridreven, deduktiv tilgang til den tematiske 
analyse have muliggjort en udfordring af eksisterende forskning eller en mere præcis 
eftersøgning af nogle af de bestemte temaer, der identificeres i den brugte teori, der 
kunne have gjort den teoretiske analyse mere dybdegående.  

Yderligere refleksion over valget af den induktive og semantiske tilgang til 
analysen findes i afsnittene 5.4 At undersøge en minoritet, man ikke selv er en del af 
og 5.5 Epistemologi eller adgang.  

5.3 Kvalitetskriterier i kvalitativ forskning 
Følgende afsnit indeholder en redegørelse af begreberne validitet, reliabilitet og 
generaliserbarhed. Løbende i afsnittet vil redegørelsen danne basis for overvejelser 
omkring validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden af resultaterne i nærværende 
speciale. 
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Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) mener nogle forskere ikke, at man kan tale om 
reliabilitet, validitet og generaliserbarhed i kvalitativ forskning, idet disse begreber 
tager afsæt i en positivistisk tilgang til forskning og derfor ikke har sammenhæng med 
kvalitative studier (Kvale & Brinkmann, 2009). Frem for at forkaste begreberne søger 
Kvale og Brinkmann dog at begrebsliggøre disse på en ny måde.  
 
Reliabilitet omhandler pålideligheden og troværdigheden af forskningsresultater, og 
kommer særligt til udtryk ift., hvorvidt resultaterne fra en undersøgelse kan 
frembringes på andre tidspunkter og af andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Det drejer sig bl.a. om, hvorvidt intervieweren formår at undgå at stille ledende 
spørgsmål, der ikke er fortolkningsafprøvende og hvordan transskriptionerne 
behandles under kodning og analyse. I relation til specialet har vi forsøgt at undgå 
ledende spørgsmål, der ikke var fortolkningsafprøvende. Der kan argumenteres for, at 
det ville være vanskeligt at replikere nærværende undersøgelse, idet første omgang af 
interviews ikke er foretaget ud af en interviewguide og anden omgang af interview er 
foretaget ud fra en interviewguide, der er lavet på baggrund af emnerne fra første 
interview. Det kan derfor ikke afvises, at en anden forsker ville følge op med andre 
spørgsmål eller vælge at stille spørgsmålene anderledes, og at interviewene dermed 
ville bevæge sig et andet sted hen. Dette er dog ikke alene et udsagn om, at 
reliabiliteten er svag, idet muligheden for, at de samme eller lignende svar ville 
fremkomme fra informanterne uanset, eksisterer. Samtidig er ledende spørgsmål brugt 
som fortolkningsafprøvende, hvilket Kvale og Brinkmann betegner som 
reliabilitetsfremmende (Kvale & Brinkmann, 2009). Fordelen ved det ustrukturerede 
interview har været, at der har været mere frihed til at følge op på informanternes 
udsagn uden at være bundet til foruddefinerede guidelines hvilket muliggør, at det 
efterfølgende er nemmere at lave en præcis fortolkning af informanternes udsagn. 
Dette gavner undersøgelsens reliabilitet. Ulempen er selvfølgelig vanskeligheden i 
præcist at kunne replikere fremgangsmåden for andre forskere, hvilket svækker 
undersøgelsens reliabilitet. 
  
I begrebet validitet følger styrken og gyldigheden af forskningsresultater. En åben 
opfattelse af validitet, der ikke knytter sig til målinger, vil omhandle, hvorvidt en 
metode undersøger dét, den foregiver at undersøge (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Endvidere er en stærk validitet også et udtryk for, at en undersøgelses konklusioner 
kan eksistere uafhængigt af metoden. Sagt på en anden måde skal det ikke være muligt 
at komme til en fuldstændig forskellig konklusion ved brug af en anden metode (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Kvale og Brinkmann (2009) påpeger ligeledes, at god kvalitativ 
forskning med velargumenterede fund og konklusioner kan validere sig selv, hvorfor 
spørgsmålet om validitet i princippet kan overflødiggøres. Derfor kan det siges, at det 
styrker validiteten, at de identificerede temaer i den tematiske analyse er underbygget 
af citaterne. Konklusionerne fra både den tematiske og teoretiske analyse er således 
også bakket op af informanternes citater, hvorfor resultaterne kan siges at være 
validerede.  
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Bag generaliserbarhed ligger ønsket om at undersøge, hvorvidt viden kan overføres 
fra én kontekst til en anden. Da der er tale om et kvalitativt studie, vil det ikke være 
muligt at benytte positivismens statistiske generaliserbarhed. Man må i stedet 
undersøge den analytiske generaliserbarhed (Kvale & Brinkmann, 2009). Analytisk 
generaliserbarhed bygger på antagelsen om, at man gennem teori kan undersøge, 
hvorvidt resultater og konklusioner kan være mere generelt gældende (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Specialets udformning fordrer brugen af analytisk 
generaliserbarhed, hvor vi har gået induktivt til værks. Med dette menes, at specialet 
er gået fra konkret empiri, interviewene, til teoretisk analyse af dette, hvorved den 
analytiske generaliserbarhed kan opnås. Teorierne har jf. afsnittet 7 Analyse vist, at en 
stor del af de temaer, der er identificeret i specialets empiri også kan betragtes i andre 
studier, endda på tværs af kulturer og religiøsitet. Af denne grund kunne det 
argumenteres, at specialets resultater er analytisk generaliserbare. 

5.4 At undersøge en minoritet, man ikke selv er en del af  
“The full man does not understand the wants of the hungry” 
- Karl Marx 
 
Ifølge de postkonstruktivistiske, feministiske teoretikere Haraway og Barad, må man 
som forsker reflektere over, hvordan ens egen position i verden som subjekt er i 
relation til objektet, man undersøger (Nina Lykke, 2010). Haraway betegner dette som 
refleksionen over, hvordan man som forsker er situeret (Lykke, 2010). Hun påpeger, 
at man som forsker må sørge for at definere og kontekstualisere både sig selv som 
forskersubjekt, men også objektet, man forsker i (Lykke, 2010). Samtidig skal 
relationen og grænsen mellem forskersubjekt og objektet, der undersøges, defineres; 
ikke som noget, der er fikseret og givet én gang for alle, men som et øjeblikkeligt 
fænomen, der er defineret af det specifikke forskningsprojekt op mod baggrunden af 
den refleksive proces, forskeren har været igennem for at blive opmærksom på og 
tilkendegive egne interesser, som forskeren bør tage eksplicit ansvar for (Lykke, 
2010).  
 
Ganske i relation til dette har Barad to principper for konstektualiseringen af 
forskersubjektet og dennes relation til objektet for forskningen; disse er situering og 
synliggørelse (siting and sighting) (Lykke, 2010). Situering indebærer det 
metodologiske krav om, at forskeren reflekterer over sin position ift. bl.a. krop og 
historie samt hvilke intersektionelle magtforskelle, forskeren befinder sig i. Denne 
refleksion skal føre til en beskrivelse af, hvordan de magtrelationer, forskeren er 
indlejret i, definerer hende i relation til forskningsobjektet (Lykke, 2010). Barads andet 
princip om synliggørelse går på, at analyseredskaber og den epistimologi, de knytter 
sig til, samt undersøgelsens design gøres tydeligt, så det står frem, hvad der har gjort 
forskeren i stand til at anskue verden og undersøgelsens objekt på den måde, hun gør 
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(Lykke, 2010). Specialets analyseredskaber er synliggjort og beskrevet i afsnittet 5.2.2 
Analysemetode: Tematisk Analyse. 
 
Med inspiration i den intersektionelle feminisme, har vi før specialets begyndelse 
reflekteret over, hvordan vi selv, med Haraways begreb, er situeret, og hvordan vores 
interseksionelle magtposition tegner sig i relation til vores forskningsobjekt, som er 
transpersoners oplevelser af at være i forløb på Sexologisk Klinik. 

5.4.1 Intersektionalitet og privilegier  
Ifølge Lykke findes der mange forskellige fortolkninger af begrebet intersektionalitet 
i forskellige grene af feministisk teori (Lykke, 2010). Disse vil dog ikke udfoldes her, 
da Lykkes definition vil være den anvendte i nærværende speciale. Lykke kalder selv 
sin definition for “en bred paraply-definition, der rummer nøgleelementerne, som 
mange feministiske teoretikere kan blive enige om, selvom de måske er uenige om 
andre ting” (Lykke, 2010, p. 50). I Lykkes definition af intersektionalitet kan begrebet 
bruges som et teoretisk og metodisk værktøj til at analysere, hvordan bestemte typer 
af magtforskelle og/eller begrænsende normativiteter baseret på diskursivt, 
institutionelt, og/eller strukturelt konstruerede sociokulturelle kategoriseringer 
interagerer og derigennem producerer forskellige typer af ulighed og uretfærdige 
sociale relationer (Lykke, 2010). Eksempler på disse kategoriseringer kan være køn, 
etnicitet, race, socioøkonomisk klasse, kropskapabilitet eller seksualitet (Lykke, 
2010). Lykke (2010) peger på, at de mekanismer, der er på spil i interaktionen mellem 
de konstruerede kategoriseringer andre steder i feministisk teori eksempelvis også kan 
kaldes privilegier/manglende privilegier (privilege/lack of privilege). Selvom Lykke 
(2010) ikke selv anvender begrebet privilegier i sin definition, benyttes dette alligevel 
i nærværende opgave for at illustrere, hvordan uligheden kan udspille sig i 
kategoriseringernes interaktion. Linda L. Black og David Stone (2005) definerer 
privilegium (privilege) som værende en speciel fordel, som ikke alle har, og som 
individet ikke har gjort sig fortjent til gennem individuelt arbejde eller talent. 
Derudover er det ifølge Black og Stone karakteristisk for et privilegium, at det er en 
rettighed eller en berettigelse, som er relateret til en foretrukken status eller rang, og at 
det udøves til indehaverens fordel og andres skade (Black & Stone, 2005.). Det er altså 
gennem privilegierne, at det ses, hvorfor en bestemt intersektionel position kan stå 
over en anden i en magtrelation. Et eksempel på forskel i privilegier kan være, at sorte 
bilister i USA oftere bliver stoppet af politiet for mindre trafikforseelser end hvide 
bilister gør (Soffen, 2016; Harris, 1999). Her har hvide amerikanere altså det 
privilegium, at de i højere grad slipper for straf for mindre trafikforseelser, end sorte 
amerikanere gør. Denne forskel i privilegier er med til at udgøre - og illustrere - hvorfor 
der intersektionelt er forskel på at tilhøre racekategorien “hvid” og racekategorien 
“sort”.  
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5.4.2 Situering og intersektionelle forskelle i projektet 
Selvom det er selve oplevelserne, der er genstanden for vores forskning, er det alligevel 
centralt også at forholde sig til, hvordan vi som individer og medlemmer af kategorien 
“ciskvinder”  intersektionelt forholder os ift. vores informanter som individer og 
medlemmer af kategorien “transmænd”. Hvorfor det er relevant at reflektere over 
vores intersektionelle position ift. vores informanter frem for udelukkende deres 
oplevelser, som er undersøgelsens egentlige genstand, illustreres i nedenstående citat, 
hvor Oskar udtrykker en forventning om, at hans oplevelser vil blive opfattet som mere 
gyldige, hvis de formidles gennem os, end når de formidles af ham selv:  
 

[J]eg synes det er ret vigtigt, at der bliver lavet noget mere øh eller bliver 
produceret noget mere viden om dette her (mmm). Øhm (-) ja fordi at én 
ting er, at der foregår jo noget (-) én eller anden form for aktivisme sådan 
i transmiljøet på én eller anden måde for at gøre op med nogle af de her 
ting (mmm), som man bliver udsat for øhm f.eks., når man skal igennem 
på SK [Sexologisk Klinik] eller CKI [Center for Kønsidentitet] øhm (-) 
men det er bare ikke altid, det er nok, så nogle gange, så er der også brug 
for, der er nogen fagpersoner, der ligesom kan gå ud at sige et eller andet, 
som så kan blive set på som én eller anden form for (-) øhm (-) hvad skal 
man sige, ikke objektiv viden, for det, tror jeg ikke rigtigt, er en ting. . . . 
Men noget, der kan blive opfattet som måske noget mere objektiv viden, 
øh fordi at som transperson oplever jeg ikke altid, desværre, at det, man 
siger, bliver (-) øh taget alvorligt. 
(Oskar) 

 
Ovenstående citat illustrerer, at Oskar i hvert fald oplever, at der er forskel på hans og 
vores privilegier, hvilket har betydningen for, hvordan andre oplever 
undersøgelsesgenstanden - hans oplevelser. Derfor hænger forståelsen af hans 
oplevelser - i hvert fald i ifølge ham selv - tæt sammen med ham og hans 
intersektionelle position. Privillegieforskellen, der er på spil i dette citat, kan både være 
det, at vi har muligheden for at udtale os som forskere, hvilket bærer konnotationer til 
objektivitet og rationalitet, mens Oskar og de andre informanter udtaler sig som 
privatpersoner, hvilket har konnotationer til subjektivitet, det at være styret af følelser 
og dermed irrationalitet. Det kan også være forskellen i, at vi er ciskvinder og 
informanterne er transmænd. Disse to kategorier placerer os intersektionelt forskelligt 
på mange parametre, som uddybes nedenfor. Et af disse parametre er, at man som 
ciskønnet, der udtaler sig i spørgsmål om kønsidentitet, ofte indtager det, Mads 
Ananda Lodahl kalder neutralpositionen (Lodahl, 2018). Her opfattes det at være 
ciskønnet som det normale og det neutrale. Dette giver en ciskønnet person mulighed 
for at blive set som værende i stand til at indtage en neutral og objektiv position, 
hvorfra denne kan ytre udsagn, der bliver set som værende ubesmittede af afsenderens 
identitet og motiver (Lodahl, 2018). Dette er modsat mennesker, der er ikke-
ciskønnede, herunder transpersoner, som opfattes som værende ude af stand til at 
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forholde sig objektivt, fordi de ses som værende part i problemstillingen. Her vil der 
ifølge Lodahl altid blive set en kobling mellem ikke-ciskønnedes identitet og deres 
holdninger (Lodahl, 2018). Her argumenterer Lodahl for, at alle, der har en 
kønsidentitet, jo ret beset er parter i problemstillingen, så faktisk kan ingen udtale sig 
objektivt. Lodahl argumenterer altså for, at der altid vil være en kobling mellem 
afsenders identitet og holdninger (Lodahl, 2018). Forskellen er blot, at denne kobling 
ofte ses som værende ikke-eksisterende hos de, der har mulighed for at indtage 
neutralpositionen.  

5.4.3 Kropslig situering 
Ift. Barads princip om refleksioner over kropslig situering, kan det siger, at både vi og 
informanterne tilsyneladende er situeret med fuld kropskapabilitet. Derudover 
besidder vi som ciskønnede det privilegium, at vores krops udseende stemmer overens 
med det forventede for vores køn, hvorfor vi som udgangspunkt altid bliver aflæst som 
værende det køn, vi er. Vi har derfor aldrig har behøvet at bede omverdenen om at 
forholde sig aktivt til vores køn ved at “komme ud”. Transpersoner deler ikke 
nødvendigvis det privilegium, det er, at man som udgangspunkt bliver aflæst som det 
køn, man er - og hvis de gør, har de formodentlig ikke altid gjort det.  
     Både vi og vores informanter har en alder, hvor familieliv og reproduktion kan være 
aktuelle emner. Her besidder vi det privilegium, at reproduktion for os (sandsynligvis) 
er en privatsag mellem os og vores respektive partnere, mens transpersoner i mange 
tilfælde er nødt til at involvere andre instanser - eksempelvis sundheds- eller 
adoptionssystemet - hvis de ønsker at blive forældre.  
     Slutteligt må det nævnes, at både vi og informanterne bor i et samfund, hvor vi 
juridisk principielt alene har rettighederne over vores egen krop (“FN’s 
Verdenserklæring om menneskerettighederne”, 1948). Denne ret oplever vi i 
specialegruppen at have muligheder for at håndhæve, som vi ønsker. Denne mulighed 
oplever informanterne jf. afsnittet 7 Analyse ikke at have i samme omfang.  

5.4.4 Historisk situering  
Ift. Barads prinicip om refleksioner over historisk situering kan det siges, at der ift. 
eksempelvis retten til at bestemme over egen krop er ligheder mellem vores og 
informanternes position, idet ciskvinder og transpersoner deler en historie af 
undertrykkelse. Eksempelvis er kvinder, der havde en seksualitet, der faldt uden for 
normerne, historisk set blevet betragtet som moralske afvigere eller sindssyge, hvorfor 
disse både er blevet udsat for isolation fra det omkringliggende samfund, eksempelvis 
på Sprogø, og/eller er frataget rettighederne til at bestemme over egen krop og er blevet 
udsat for tvangssterilisation eller hysterektomier som behandling for “hysterien” 
(Arnfred, 2015). Ligeledes er transkønnede, der var mere eller mindre åbne omkring 
deres køn, blevet opfattet som sindssyge og tvangsindlagt på sindssygehospitaler 
(Brix, 2013).  
     Dog er selve det at være ciskvinde aldrig blevet betragtet som et normbrud, ligesom 
det at være transkønnet er blevet - og af nogen måske stadig bliver. Derudover har 
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ciskvinder i Vesten haft en prominent kvindebevægelse, som har kæmpet for de 
rettigheder og privilegier, de endnu ikke havde, og prominente personer herfra er 
stadig repræsenteret i den historie, der viderebringes til de næste generationer. 
Transpersoner har ikke på samme måde haft en prominent rettighedsbevægelse, som 
er gået over i den almenkendte historie, hvilket kan have betydning for både rettigheder 
for og syn på transpersoner i dag.  

5.4.5 Intersektionelle forskelle 
Når vi skal finde ud af vores egen intersektionelle position ift. vores informanters, kan 
det diskuteres, om vores informanter, fordi de lever som mænd, i visse tilfælde deler 
privilegier med cismænd. Dette kan eksempelvis være i situationer, hvor omverdenen 
ikke ved, at vores informanter er transkønnede. Specialets udgangspunkt ift. dette er 
dog, at informanterne intersektionelt står nærmere kategorien transkønnede end 
kategorien ciskønnede ift. privilegier, idet de - selvom de muligvis lever ligesom 
cismænd gør på nuværende tidspunkt - bærer en historie med sig, som det, at de er 
transkønnede, har været tegnende for jf. afsnittet 7 Analyse.  
 
I dag går vi som bekendt begge på en lang videregående uddannelse, ligesom to af 
informanterne. Den sidste informanter går (endnu) ikke på en uddannelse, men 
arbejder ufaglært. Da både vi og vores informanter er i en form for statsligt anerkendt 
beskæftigelse, kan det antages, at vi alle befinder os som en del af den 
socioøkonomiske middelklasse og derfor er positioneret intersektionelt ens på dette 
punkt på nuværende tidspunkt.  
 
At vi tilhører kategorien ciskvinder og at informanterne tilhører kategorien transmænd 
gør, at vi intersektionelt er positioneret forskelligt. Nogle afgørende forskelle på disse 
to positioner er eksempelvis, at LGBT+-personer, herunder transpersoner, har 
dårligere sundhed og lavere selvrapporteret trivsel end cispersoner (Normicice, n.d.). 
Samtidig er antallet af selvmordsforsøg blandt LGBT+-personer fire gange så højt som 
blandt cispersoner (Normicide, n.d.). Derudover har det at være transkønnet også 
indflydelse på socioøkonomisk status - de to kategoriseringer interagerer altså med 
hinanden. Transpersoner har nemlig generelt lavere indkomst og højere arbejdsløshed 
end cispersoner (Barr, Budge & Adelson, 2016).  

5.4.6 Kan vi undersøge transpersoners oplevelser?  
Baseret på de intersektionelle forskelle, der er mellem os og vores informanter, der 
hænger uløseligt sammen med undersøgelsens genstand, deres oplevelser med 
Sexologisk Klinik, kan man kritisk stille spørgsmålstegn ved, om det giver mening, at 
vi som forskere undersøger noget, vi hverken selv har oplevet eller kommer til at 
opleve, og om det er muligt for os at komme til at forstå og beskrive denne genstand 
på en repræsentativ måde, eller om vi vil være for prægede af vores egen situering og 
intersektionelle position. 
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Ifølge de metodologier, der tilhører det, Lykke kalder standpunktsfeminisme, der er 
funderet i den kritiske realisme, er det muligt for forskeren at undersøge “den virkelige 
verden derude” separat fra hende selv, diskurser og sprog (Lykke, 2010). Her ses 
forskeren ganske vist som én, der tager stilling og blander sig i virkeligheden ud fra sit 
eget udgangspunkt og et magtkritisk perspektiv. Men når forskeren teoretiserer 
fundene og reflekterer over sit eget perspektiv, kan hun ifølge den 
standpunktsteoretiske opfattelse af vidensproduktion nå en forståelse af verden, som 
er både politisk og objektiv (Lykke, 2010).   
 
Her er Sonya Corbin Dwyer & Jennifer L. Buckle (2009) uenige. De taler i artiklen 
On Being an Insider-Outsider in Qualitative Research om, hvordan man som forsker 
forholder sig til den gruppe, man undersøger. Her påpeger de, at den kvalitative forsker 
spiller en intim rolle i forskningsprocessen, og at hendes personlighed dermed altid vil 
være et uundgåeligt aspekt i undersøgelsen (Dwyer & Buckle, 2009). De påpeger 
ligeledes, at man som kvalitativ forsker står i et skisma, hvor man både skal fokusere 
på informanternes oplevelser samtidig med, at man skal være opmærksom på, hvordan 
ens egne oplevelser og forudindtagetheder påvirker forståelsen af 
undersøgelsesgenstanden (Dwyer & Buckle, 2009). Her må det nævnes, at der fra 
vores side selvfølgelig afsløres en vis forudindtagethed både i valget af emne og i 
valget af problemformulering: Vi har valgt dette emne, fordi vi synes, det er vigtigt at 
belyse, og har valgt problemformuleringen, fordi vi havde en forventning om, at der 
her var udfordringer at spore. Det kan heller ikke benægtes, at vores valg af emne er 
inspireret af en politisk debat, der i højere grad end før gør opmærksom på 
ligestilingsproblematikker og vigtigheden af minoriteters - herunder transpersoners - 
rettigheder, som vi har fulgt og som vi sympatiserer med. Derfor er vi ikke fremmede 
for problemstillingen. Dog har vi aldrig selv været transpersoner, og vi deler ikke 
informanternes erfaringer og oplevelser med Sexologisk Klinik - man kan derfor 
argumentere for, at vi er det, Dwyer & Buckle kalder outsiders; vi er ikke medlemmer 
af den gruppe, vi undersøger (Dwyer & Buckle, 2009). De påpeger, at dette bl.a. kan 
have den ulempe, at informanter kan blive bekymrede for, om man som outsider og 
forsker kan anerkende deres oplevelser, fordi man ikke er en insider - altså en del af 
den gruppe, man undersøger - og det kan muligvis få dem til at holde igen med at dele 
erfaringer og oplevelser (Dwyer & Buckle, 2009). Dog mener Dwyer og Buckle ikke, 
at man som forsker behøver at være medlem af den gruppe, man undersøger, for at 
anerkende og tilstrækkeligt repræsentere informanternes oplevelse. De mener, at det 
vigtigste er, at man som forsker demonstrerer evnen til at være åben, autentisk og dybt 
interesseret i sine informanter, og at man dedikerer sig til at repræsentere 
informanternes oplevelser præcist og tilstrækkeligt (Dwyer & Buckle, 2009). Dette har 
vi bl.a. forsøgt at imødekomme ved at lave to interviews pr. informant, hvor det første 
havde til primært formål at skabe en tillidsfuld interviewer-/informantrelation og ved 
at gå induktivt til værks i arbejdet med teorien, således at denne er valgt ud fra de 
temaer, der er identificeret på baggrund af informanternes oplevelser jf. afsnittet 5.2.2 
Analysemetode: Tematisk Analyse.  
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Samtidig påpeger Dwyer og Buckle, at mennesker inde i og på tværs af grupper kan 
have både ens og forskellige erfaringer, og at det, at man er insider, ikke nødvendigvis 
betyder enshed med den gruppe, man undersøger. Derfor er det vigtigt, at man som 
insiderforsker indtager en position, hvor informanterne ikke lader ting være usagt, 
fordi de regner med, at de er indforståede. Modsat betyder det, at man er outsider ikke 
nødvendigvis, at man er en komplet fremmed over for gruppens oplevelser og 
erfaringer (Dwyer & Buckle, 2009). Selvom vi som ciskvinder er fremmede over for 
at opleve den diskrimination, som transmænd oplever i kraft af deres køn, er vi jf. vores 
intersektionelle position i kraft af vores køn heller ikke fremmede ift. oplevelser med 
diskrimination. Derfor er vi ifølge Dwyer & Buckle ikke fuldstændigt outsiders. 
Faktisk påpeger de, at det som kvalitativ forsker er svært - endsige umuligt - at påtage 
sig rollen som komplet outsider fra den gruppe, man undersøger (Dwyer & Buckle, 
2009). De argumenterer nemlig for, at den intimitet, der ligger i kvalitativ forskning 
og den forskerrolle, der følger med gør, at man som forsker ikke er hverken insider 
eller outsider, men placerer sig i det, de kalder mellemrummet imellem de to positioner 
(the space between), hvor forskeren er nysgerrig, åben og interesseret, og hvor 
forskerens personlighed former forskningen - og vice versa (Dwyer & Buckle, 2009).  
 
Ifølge Kvale & Brinkmann, må man som forsker som sagt reflektere over, hvilke 
konsekvenser ens forskning har for den gruppe, man undersøger (Kvale & Brinkmann, 
2009). Det betyder, at man selv som forsker, der befinder sig i mellemrummet, må 
overveje, om man som den dagsordensættende ift. undersøgelsen formår at sætte en 
dagsorden, der er relevant for den gruppe, man undersøger og som ikke ender med at 
komme til deres ulempe. Selvom vi har sat os ind i og taget den i den politiske debat 
omkring transpersoners problematikker og rettigheder, har vi fra undersøgelsens start 
haft det synspunkt, at vi som ciskvinder ikke alene kan sætte en dagsorden, der er 
relevant for transpersoner. Derfor har som tidligere nævnt nedsat en community 
advisory board, der indeholder personer, der er en del af den gruppe, forskningen 
undersøger, og som fungerer som sparringspartner gennem forskningsprocessen.  
 
Derudover har det været vigtigt for os at praktisere det, som Bruno Latour kalder “at 
tillade objektet at protestere” (allowing the object to object) som betyder, at 
informanterne skal have mulighed for at sige fra over for forskningens fortolkninger 
af deres udsagn (Kvale & Brinkmann, 2009). Dette har vi gjort ved løbende at 
præsentere umiddelbare fortolkninger af informanternes udtalelser igennem 
interviewene, hvor de har haft mulighed for at be- eller afkræfte disse. Samtidig har 
informanterne læst specialets analyse og diskussion, hvor citater fra deres interviews 
benyttes og fortolkes således, at de har haft mulighed for at sige fra ift. fortolkninger, 
som de ikke føler er repræsentative for deres holdninger eller oplevelser.  
 Når man som forsker vælger denne model, må man selvfølgelig gøre sig 
bevidst om, at det giver begrænsninger i fortolkningsmulighederne. Eksempelvis kan 
det begrænse mulighederne for at fortolke på informanternes sprogbrug, narrativer 
og/eller underbevidste motivationer. Dette har dog heller ikke været i specialets 
interesse. Specialet har efter Dwyer og Buckles (2009) ideal søgt at beskrive 
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informanternes oplevelser repræsentativt, og ifm. dette har specialet betragtet det som 
en høj prioritet, at informanterne skulle kunne genkende sig selv i fortolkningerne, 
hvorfor der i analyseprocessen er foretaget semantisk analyse, der altså kun er fortolket 
på det, informanterne aktivt har givet udtryk for.  
 
I ovenstående afsnit bliver der efter Haraway og Barads (Lykke, 2010) ideal reflekteret 
over, hvordan vi som forskere er situeret ift. informanterne og specialets 
undersøgelsesgenstand: Deres oplevelser med at være i forløb på Sexologisk Klinik. 
Det er blevet nævnt som en begrænsning, at vi ikke er en del af den gruppe, vi 
undersøger, fordi vi er positioneret intersektionelt forskelligt fra informanterne og 
fordi vi ikke betragtes som insidere. For at imødekomme disse begrænsninger, er det 
bl.a. besluttet, at interviewenes struktur skulle bære præg af, at disse skulle styres efter, 
hvad der var vigtigt for informanterne samtidig med, at analysen af empirien skulle 
foretages induktivt og på semantisk meningsniveau for at kunne repræsentere 
informanternes oplevelser bedst muligt. Med disse tiltag in mente vurderes det, at vi 
som ciskvinder kan varetage undersøgelsen, og at konklusionerne, denne har 
frembragt, kan betragtes som brugbare, så længe læser er opmærksom på 
begrænsningerne ved, at vi ikke er en del af den minoritet, vi undersøger.  

5.5 Epistemologi eller adgang 
Ifølge Kvale og Brinkmann må man som interviewforsker reflektere over, hvilket syn 
på viden og vidensproduktion, man bringer ind i forskningen (Kvale & Brinkmann, 
2009). I bogen Interview - Introduktion til et håndværk beskrives et standpunkt ift. 
videnssyn, der er mulig for en interviewforsker at tage, hvori forskerens rolle beskrives 
ved metaforen minearbejderen, der graver værdifuldt metal op; oversat: Intervieweren 
er “udgraveren”, der taler med informanten, som besidder værdifuld viden, der venter 
på at blive afdækket, uden at blive besmittet af intervieweren, eksempelvis med 
ledende spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2009). Ud fra en erkendelse af, at vi som 
ciskvinder ikke ved, hvilke oplevelser en transperson kan have med sit forløb på 
Sexologisk Klinik, har specialet tilstræbt dette syn på vidensproduktion. Samtidig har 
det dog ikke kunnet lade sig gøre til fulde. For det første peger Kvale og Brinkmann 
(2009) på, at ledende spørgsmål også kan bruges til løbende at afprøve interviewerens 
fortolkninger på informantens svar. Dette er løbende blevet gjort i interviewene - både 
for at sikre reliabiliteten af fortolkningerne, men også for at sikre, at informanterne 
kunne føle, at deres oplevelser var repræsenteret af specialets fortolkninger. Samtidig 
påpeger Kvale og Brinkmann (2009), at man som interviewer må tænke over det ulige 
magtforhold, og så godt som muligt undgå, at der opstår situationer, hvor informanten 
siger det, intervieweren gerne vil høre frem for at sige det, informanten mener. Måder 
at sikre dette på kan eksempelvis være at sikre en tryg stemning omkring interviewet, 
at stille åbne spørgsmål og at undlade selv at give udtryk for, hvilke holdninger man 
som interviewer har. Specielt sidstnævnte har lagt grund for mange metodologiske 
overvejelser omkring specialet. Dette fordi det til at starte med var vores mål - efter 
fænomenologisk ideal - at efterstræbe af praktisere det, fænomenologien kalder 
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epoché, hvor forskeren sætter parentes om egne forforståelser, hvilket i interviewet 
ville tillade, at informanternes oplevelser fremkom i interviewet, hvis de var vigtige 
for dem, og ellers ikke (Darren Langdridge, 2007). Dette håbede vi, ville gøre, at vi 
som forskere kunne indsamle denne viden ubesmittet af os selv. Dette blev dog hurtigt 
udfordret af, at vi bl.a. i brainstormen med vores community advisory board lærte, at 
transpersoner er en gruppe, der er svær at få adgang til, hvis man ikke er insider. Mere 
specifikt havde vi brug for adgang til at tale med transpersoner, der havde været i 
forløb på Sexologisk Klinik, hvor de muligvis kunne have haft dårlige erfaringer med 
psykologer, ligesom flere af medlemmerne i vores community advisory board havde, 
hvilket kunne gøre vores adgang endnu sværere. Vi har lært af vores arbejde med andre 
projekter gennem vores uddannelse, at adgang ikke er noget, der bør tages for givet, 
og at man ikke kan opnå adgang én gang for alle, men at man som forsker skal være i 
konstant forhandling omkring den (Wammen & Byrialsen, unpub.). Noomi Matthiesen 
beskriver i artiklen A question of acces: metaphors of the field (2018), hvordan adgang 
til et felt netop kræver konstant forhandling og kompromisser, fordi aktører i feltet 
typisk har andre interesser end forskeren, men også kan have interesser, der varierer 
aktørerne imellem (Matthiesen, 2018).  

Vores adgangsforhandling startede, da interviewinvitationen skulle udgives på 
Facebook. Den skulle udgives på facebookgrupper, der enten udelukkende havde 
transkønnede medlemmer eller både medlemmer, der var transpersoner og 
medlemmer, der søgte transpersoner til forskning, interviews m.m. Derfor var det for 
det første vigtigt at formulere en besked, som ikke var problematisk i ordlyden, og som 
gjorde klart, at nogle transpersoner også kunne få deres interesser opfyldt, såfremt de 
samtykkede til at deltage i specialets interviews. Efter at have hørt fra vores 
community advisory board om, hvad transpersoner tidligere har oplevet på Sexologisk 
Klinik, forestillede vi os, at en interesse, en aktør i feltet af transpersoner kunne have 
var, at de kunne deltage i forskning, som ville få betydning for praksis på længere sigt. 
At ændre praksis på længere sigt er også vores håb og vi havde dermed en lignende 
interesse, hvorfor vi eksempelvis gjorde klart i invitationen: “Vi vil gerne gøre os selv 
og andre i vores fagstand klogere på, hvordan det opleves for en transkønnet person at 
være i forløb på Sexologisk Klinik, og det er vores mål, at den viden, vi producerer, 
på sigt kan få betydning for den gældende praksis - eksempelvis på Sexologisk Klinik”. 
Her må det nævnes, at denne formulering samt specialets generelle præmis 
formodentlig har gjort, at de personer, der havde en interesse i at blive informanter, 
også var personer, der fandt praksis på Sexologisk Klinik problematisk. Derfor er det 
næppe tilfældigt, men skyldes muligvis undersøgelsens præmis, at der ikke findes 
informanter i specialet, som ikke taler kritisk om den gældende praksis på Sexologsik 
Klinik under deres forløb.  

Til at udgive føromtalte opslag i grupperne, fik vi hjælp fra ét af medlemmerne 
i vores community advisory board, Storm, der fungerede som det, Matthiesen (2018) 
kalder gatekeeper, hvilket er den person, der “låser døren op” til feltet ved eksempelvis 
at sige god for forskeren over for de andre aktører i feltet. Dette gjorde Storm meget 
bogstaveligt, idet han udgav interviewinvitationen i facebookgrupper, vi ikke havde 
adgang til, men også eksplicit skrev i sit opslag, at han godt kunne sige god for, at vi 
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ville opføre os respektfuldt, og at vi ikke ville lave problematisk forskning. At en 
forsker vil opføre sig respektfuldt i kontakten med sine informanter burde måske være 
implicit. Men efter vores brainstorm med community advisory boarden blev det klart, 
at nogle transpersoner eksempelvis oplever at blive miskønnet, kaldt et forkert navn 
eller omtalt som “transseksuelle” - et ord, der antyder, at transkønnethed er påvirket af 
seksualitet. Dette kan forekomme fra både professionelle og ikkefagfolk, enten fordi 
afsenderen er forvirret omkring betegnelserne eller vælger ikke at anerkende, hvordan 
personen ønsker at blive tiltalt. Derfor er respektfuld opførsel fra forskere eller 
professionelle ikke nødvendigvis givet i dette felt. To af de tre informanter har givet 
udtryk for, at Storms “godkendelse” var en faktor i, at de sagde ja til at blive 
interviewet.  
 Dog var adgangsforhandlingerne ikke slut med dette. Selvom informanter 
vælger at møde op til interviews, kræver brugbar adgang, at de også tør og ønsker at 
dele deres oplevelser med intervieweren. Som Matthiesen (2018) beskriver, er det 
almindeligt, men også en fejl, at forskere antager, at adgangen konstant er i forskerens 
besiddelse, når først gatekeeperen har “lukket forskeren ind” i feltet. Matthiesen 
(2018) påpeger derfor, at det ofte er en betingelse for at opnå adgang til feltet, at 
adgangsforhandlingerne fortsat finder sted, mens der løbende tages højde for 
forskellige aktørers interesser. For at blive klar over nogle af de interesser, 
informanterne havde, startede vi første interview med dem hver især med at spørge 
dem om, hvad der var deres motivation for at deltage i interviewet. De sagde alle tre, 
at det var vigtigt for dem, at der blev produceret mere viden om emnet, idet dette 
muligvis kunne forbedre transpersoners vilkår i forløb på klinikker, der bevilliger 
kønsbekræftende medicinsk behandling og generelt. Baseret på dette har vi fra starten 
af tilkendegivet over for informanterne, at specialets præmis har været at belyse 
transpersoners oplevelser på Sexologisk Klinik ud fra et marginaliseringsperspektiv 
frem for ud fra seksualitetspsykologien. Kvale og Brinkmann (2009) beskriver, at man 
som interviewer bør overveje, hvor mange informationer det er nødvendigt for 
informanterne at modtage på forhånd. I denne forbindelse kunne man argumentere for, 
at det ikke er optimalt, at dele denne information med informanterne inden 
interviewene, hvis man ønsker at opnå den føromtalte ubesmittede viden eller hvis 
man efter fænomenologisk ideal regner med, at de oplevelser, der fremkommer for 
informanterne i interviewet er vigtigste - fordi de ellers ikke ville fremkomme.  

Alligevel var det vores klare vurdering, at dette var nødvendigt for at fortjene 
informanternes tillid og opnå adgang. Bl.a. fordi vores community advisory board 
oplyste os om, at nogle transpersoner, der har været i forløb på Sexologisk Klinik, har 
opdaget, at de igennem deres forløb har deltaget i forskning uden at blive oplyst om 
det, mens én at vores informanter gav udtryk for, at han var forbeholden ift. at deltage 
i interviews, fordi han ifm. tidligere deltagelse i interviews til journalistiske artikler 
har oplevet at få sine ord brugt ude af kontekst og dermed er blevet stillet til indtægt 
for noget, han ikke kunne bakke op om. Også på baggrund af dette, har vi valgt at lade 
informanterne gennemlæse specialets analyse og diskussion og at give dem mulighed 
for at komme med indsigelser til disse ift., om de følte sig fejlciteret eller misforstået 
i analysens fortolkninger. Dermed opgiver vi som tidligere nævnt vores eneret til 
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fortolkning. Dette har været en metodisk prioritering for både at sikre adgang og at 
undersøgelsen repræsenterer informanternes oplevelser tilstrækkeligt, men det har 
også været en etisk overvejelse ift. at minimere et evt. ubehag, vores informanter kunne 
tænkes at have ved deltagelse i forskning.  
 
Man kunne kritisk stille spørgsmålstegn ved, hvorfor specialet så ikke er udformet 
under en anden epistemologi, når nu de fænomenologiske idealer ikke kunne 
efterleves. Eksempelvis under en mere konstruktivistisk tilgang, hvor Kvale og 
Brinkmann (2009) beskriver, at forskerens metafor er “den rejsende”, og hvor 
forskeren deltager i produktionen er viden og er med til at påvirke feltet. Dette kunne 
for eksempel imødekommes i diskursive interviews, hvor interviewet bærer mere præg 
af dialog, hvor intervieweren er aktiv i skabelsen af viden, og hvor det derfor ikke er 
så problematisk, at intervieweren giver sin mening til kende. Dette skyldes, at vi stadig 
har set det som både det mest etisk ansvarligt og som givende de bedste muligheder 
ift. adgang, at der i analysen tages udgangspunkt i det, informanterne faktisk siger, og 
at analysen ikke skulle beskæftige sig med diskurser og underliggende mening, som 
eksempelvis den diskursive tilgang ville gøre (Kvale & Brinkmann, 2009). At specialet 
ikke har ledt efter latente motiver eller meninger hos informanterne, placerer i praksis 
specialet tættest på den essentialistiske ontologi. Dog er det ikke for at efterleve dette 
paradigme, at de metodiske valg er taget, idet de snarere er taget ud fra praktiske og 
etiske hensyn.  
 
For forskere, der gerne vil undersøge en minoritet, de ikke er en del af, kan adgang til 
feltet være problematisk og måske ligefrem umulig (Dwyer & Buckle, 2009). Derfor 
har vi måttet tage metodiske valg for at sikre adgang til feltet, der har været på 
bekostning af specialets udformning inden for en bestemt epistemologi. Det betyder 
dog ikke, at der ikke er foretaget metodiske, etiske og epistemologiske overvejelser 
ifm. specialet. Disse er blot foretaget ud fra en mere eklektisk og pragmatisk - i ordets 
almindelige betydning - tilgang til metoder og vidensproduktion for at sikre adgang og 
forsvarlig etik i det felt, specialet har ønsket at undersøge.  
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6 Teori 
I dette afsnit vil teori omhandlende stereotyper blive præsenteret. Efterfølgende 
præsenteres teori vedrørende patient-behandler-relationen og slutteligt uddybes teori, 
der belyser community-psykologi og empowerment.  
 
Trigger warning: Dele af følgende afsnit kan være ubehagelige at læse om. 

6.1 Stereotyper 
Følgende afsnit beskriver to artikler, der omhandler stereotyper omkring 
transpersoner. Artiklerne tager udgangspunkt i universitetsstuderendes holdninger til 
og meninger om transkønnede samt deres syn på de stereotyper transpersoner kan 
møde i samfundet. Samtidig ses det i begge artikler, at stereotyper er tæt forbundede 
med fordomme omkring transpersoner.  

6.1.1 Stereotyper og fordomme 
Fordi nærværende speciales empiri er formet ud fra tre transmænds oplevelser af at 
være i forløb på Sexologisk Klinik, vil der i denne redegørelse primært være fokus på 
de resultater, der omhandler transmænd i studiet. 
I artiklen Cultural and Personally Endorsed Stereotypes of Transgender Men and 
Transgender Women: Notable Correspondence or Disjunction? (2014) undersøger 
Stephanie Beryl Gazzola og Melanie Ann Morrison hvilke stereotyper, der eksisterer 
omkring transmænd og -kvinder og hvordan disse stereotyper relaterer sig til 
fordomme om transpersoner (Gazzola & Morrison, 2014). 
 
Det beskrives, at stereotyper vedrørende transpersoner har modtaget meget lidt 
opmærksomhed i empiriske studier, hvilket forfatterne ønsker at ændre på ved at lave 
et to-delt studie, der netop undersøger dette relativt empirisk underbelyste emne 
(Gazzola & Morrison, 2014). Baggrunden for undersøgelsen er at andre studier har 
vist, at de fleste transpersoner vil opleve diskrimination gennem deres liv på baggrund 
af deres transkønnethed, hvorfor det er interessant at undersøge, hvilke stereotyper, 
der er med til at bidrage til, at denne diskrimination opstår (Gazzola & Morrison, 
2014). 
 
Studiet er bygget op således, at studie 1 undersøger 16 universitetsstuderendes 
holdninger omkring transmænd og -kvinder og deres perspektiver på, hvordan 
transpersoner bliver opfattet af andre mennesker i samfundet (Gazzola & Morrison, 
2014). Deltagerne i studie 1 har et aldersspænd på 19 til 30 år og de fleste identificerer 
sig som kaukasiske og kristne og vurderede deres religion som moderat vigtige i deres 
daglige liv. Samtidig kendte de fleste (9) ikke nogen transpersoner, mens syv deltagere 
angav, at de kendte én eller to transpersoner (Gazzola & Morrison, 2014).  
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Gazzola og Morrison beskriver, at tidligere studier har vist, at fordomme omkring 
transpersoner er forskellige mellem køn, hvorfor de har valgt at have tre fokusgrupper, 
én bestående af ciskvinder, én bestående af cismænd og én gruppe bestående af både 
cismænd og -kvinder. (Gazzola & Morrison, 2014). 
 
Resultaterne fra studie 1 viste, at transmænd blev beskrevet som besiddende både 
feminine og maskuline personlighedstræk samtidig med, at der var en opfattelse af, at 
de også havde både feminine og maskuline hobbyer (Gazzola & Morrison, 2014). 
Fokusgruppen bestående af ciskvinder udtrykte, at transmænd er følelsesmæssigt 
stærke, mens fokusgruppen bestående af cismænd havde en idé, om at transmænd er 
mere aggressive. Fokusgruppen med både ciskvinder og -mænd havde holdningen, at 
transmænd er mere feminine end mænd, der ikke er transkønnede (Gazzola & 
Morrison, 2014). 
Udseendemæssigt beskrev fokusgrupperne en holdning om, at transpersoner rent 
fysisk besidder træk stammende fra det køn, de blev tildelt ved fødslen (Gazzola & 
Morrison, 2014). Dette vil altså sige, at transmænd i dette tilfælde blev beskrevet som 
mere spinkle i sammenligning med andre mænd og at transpersoner opfattes som 
værende nemme at udpege, fordi de rent fysisk ikke kan ændre deres karakteristika 
(Gazzola & Morrison, 2014). Måske især pga. fokusgruppernes antagelser om 
transpersoners fysiske fremtoning, beskriver de også transpersoner som besynderlige 
(odd) underlige (weird), anderledes (different) og ulækre (gross) (Gazzola & Morrison, 
2014). Samtidig beskriver artiklen også, hvordan fokusgrupperne mente, at 
transkvinder er mere påfaldende end transmænd, fordi det i højere grad er accepteret, 
at mennesker, der er tildelt kønnet kvinde bærer maskulint tøj end at mennesker, der 
er tildelt kønnet mand bærer feminint tøj (Gazzola & Morrison, 2014). 
 
I relation til samfundet mente deltagerne i fokusgrupperne, at transpersoner ofte 
oplever afvisninger i samfundet, fordi de bliver opfattet som freaks og udskud 
(outcasts) samtidig med, at der eksisterer en opfattelse af, at transpersoner i medierne 
ofte bliver latterliggjort og fremstillet nedværdigende (Gazzola & Morrison, 2014).            
  
Resultaterne viste også, at der var en opfattelse af, at transpersoner er psykisk syge, og 
i nogle tilfælde kom det til udtryk gennem en antagelse om, at transpersoner er 
forvirrede omkring deres kønsidentitet og derfor har behov for terapi til at bearbejde 
denne forvirring (Gazzola & Morrison, 2014). Deltagerne var altså af den holdning, at 
transpersoner ikke selv kan finde ud af deres kønsidentitet og derfor må have hjælp fra 
fagpersonale til at afgøre, hvordan de føler.   

 
Fokusgruppeinterviewene drejede sig også særligt om kønsbekræftende medicinsk 
behandling og flere udtrykte i undersøgelse, at de, hvis de så en transperson, ville 
antage at eller spekulere på, om vedkommende havde fået foretaget en 
kønsbekræftende operation (Gazzola & Morrison, 2014). 
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Emnet om seksualitet blev også drøftet, og i alle fokusgrupper blev både transmænd 
og -kvinder beskrevet som homoseksuelle baseret på det køn, de blev tildelt ved 
fødslen (Gazzola & Morrison, 2014). Dette vil altså sige, at det blev antaget, at 
transmænd er tiltrukket af kvinder, og deltagerne betegnede altså transmænd som 
lesbiske (Gazzola & Morrison, 2014). Nogle fokusgruppedeltagere angav også, at de 
mente, at transpersoner undergår transition for bedre at kunne tiltrække det køn, de 
selv blev tildelt ved fødslen, altså at en transmand tildelt kvindekøn ved fødslen vælger 
at transitionere, fordi vedkommende er seksuelt tiltrukket af kvinder (Gazzola & 
Morrison, 2014). Samtidig angav en enkelt deltager ligeledes, at vedkommende ikke 
kunne forstå, at man havde lyst til at transitionere, hvis man var tiltrukket af det 
modsatte køn af det, man identificerer sig som (Gazzola & Morrison, 2014). Disse 
resultater viser altså, at der er en stor sammenhæng mellem seksuel orientering og det 
tildelte køn i relation til denne orientering. De fokusgruppedeltagere, der var mest 
interesserede i at definere transpersoners seksuelle orientering ud fra deres tildelte køn, 
var også de personer, der oftest anså transkønnethed som et valg og mente, at 
transmænd i virkeligheden er kvinder og at transkvinder i virkeligheden er mænd 
(Gazzola & Morrison, 2014). Dog var der også nogle, der mente, at transpersoners 
kønsidentitet må komme før det tildelte køn med antagelsen om, at transkønnethed 
ikke er et valg men noget genetisk opstået, og at transkønnede dermed også skal have 
lov til at ændre de dele af deres kroppe, der ikke stemmer overens med det forventede 
for det køn, de identificerer sig som (Gazzola & Morrison, 2014). 
 
Formålet med studie 2 var at undersøge indholdet, styrken og valensen af studerendes 
stereotyper om transmænd og -kvinder (Gazzola & Morrison, 2014). Dette blev gjort 
ved at viderebringe resultaterne fra studie 1 og tilføje disse til en generel liste af træk, 
der af nogle sættes i sammenhæng med det at være transkønnet (Gazzola & Morrison, 
2014).  

Dette blev undersøgt vha. fire forskellige spørgeskemaundersøgelser. Der blev 
fremsat fire forskellige hypoteser, hvoraf den første hypotese drejede sig om, at 
kulturelle stereotyper omkring transkvinder var stærkere og mere negative end 
kulturelle stereotyper omkring transmænd. Anden hypotese var, at deltagerne i studiets 
personlige stereotyper rettet mod transpersoner ligeledes var mere negative for 
transkvinder end for transmænd (Gazzola & Morrison, 2014). Tredje hypotese gik på, 
at ciskønnede, mandlige deltagere i studiet ville være mere negative og have stærkere 
personlige stereotyper mod både transkvinder og -mænd end ciskønnede kvindelige 
deltagere ville. Dette særligt fordi transpersoner af mænd kan opfattes som en trussel 
mod traditionelle sociale værdier, heriblandt heterosexisme (Gazzola & Morrison, 
2014). Den fjerde og sidste hypotese relaterede sig til, at fordomme vedrørende 
transpersoner var signifikant korreleret med styrken og gyldigheden af deltagernes 
stereotyper omkring transmænd og -kvinder (Gazzola & Morrison, 2014). Med dette 
menes, at der er en sammenhæng mellem mængden af fordomme og styrken og 
negativitetsgraden af stereotyper. 
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Deltagerne i studie 2 bestod af 274 studerende fra et canadisk universitet, der tilfældigt 
blev tildelt én af fire spørgeskemaundersøgelser. De første to 
spørgeskemaundersøgelser havde at gøre med valens og bestod i at undersøge 
deltagernes positive og negative opfattelser af stereotypiske træk ift. hhv. transmænd 
og -kvinder (Gazzola & Morrison, 2014). De sidste to spørgeskemaundersøgelser 
havde til hensigt at måle deltagernes bevidsthed omkring kulturelle stereotyper rettet 
mod henholdsvis transmænd og -kvinder samt deltagernes tilslutning til disse 
stereotyper (Gazzola & Morrison, 2014). 
Til undersøgelse af stereotyperne rettet mod transpersoner blev tre forskellige 
spørgeskemaundersøgelser benyttet. Den første, Cultural Stereotype Scale (CSS) 
bestod i, at deltagerne skulle vurdere, i hvilken grad en række adjektiver var 
karakteristiske for en gruppe mennesker. I studie 2 bestod disse adjektiver af 
beskrivelser af adfærd, personlighedstræk og fysiske karakteristika udviklet bl.a. ud 
fra resultaterne fra studie 1 (Gazzola & Morrison, 2014). Dernæst skulle deltagerne 
udfylde en spørgeskemaundersøgelse kaldet Person Endorsement of Cultural 
Stereotypes Scale (PECS). Her blev deltagerne bedt om at vælge fem træk, de mente 
var essentielle i relation til de kulturelle stereotyper rettet mod transmænd og -kvinder 
samtidig med, at de blev bedt om at angive, hvor enige de personligt var i disse 
stereotype sætninger (Gazzola & Morrison, 2014). Slutteligt skulle de svare på 
Transphobia Scale (TS), der målte deltagernes holdninger til transpersoner (Gazzola 
& Morrison, 2014).    

Til at undersøge valensen blev Valence of Stereotype Traits (VTS) benyttet. 
Denne målte graden af hvilken stereotyper bliver opfattet positivt eller negativt. 
Deltagerne blev bedt om at angive valensen af nøgleord i CSS og Warmth-
Competence-skalaen (Gazzola & Morrison, 2014). 

Resultaterne af studie 2 viste, at deltagerne, der havde svaret på TS primært 
viste neutrale holdninger rettet mod transmænd og -kvinder. Dog viste det sig, at der 
ift. transmænd var en statistisk signifikans mellem TS-scorerne og deltagernes 
vurdering af religions vigtighed i deres liv samt hyppigheden af deltagelse i religiøse 
gudstjenester (Gazzola & Morrison, 2014). Det betyder altså, at der blev fundet 
sammenhæng mellem, hvor meget religion betyder i deltagernes liv og graden af de 
stereotyper, de opfatter som gældende omkring transpersoner. I relation til CSS var 
deltagerne mere tilbøjelige til at tænke, at transmænd havde modtaget 
kønsbekræftende medicinsk behandling, end at transkvinder havde samtidig med, at 
de også anså transmænd som udstødte i højere grad end transkvinder. I resultaterne fra 
CSS fremkom også en række modstereotyper, der angav, hvilke stereotyper deltagerne 
mindst anser som passende på transpersoner. Bl.a. tilhørte trækket tiltrækkende 
gruppen af modstereotyper for transmænd, hvilket kan tyde på at deltagerne ikke 
betragtede transmænd som modtager af seksuel tiltrækning (Gazzola & Morrison, 
2014). Alligevel viste det sig, at ingen af trækkene rettet mod både transmænd og -
kvinder var signifikant anderledes fra nul, hvilket betyder, at deltagernes stereotyper 
rettet mod transpersoner primært består af neutrale træk (Gazzola & Morrison, 2014). 
Ud fra resultaterne udledt af PECS blev det tydeligt, at det mest negativt personligt 
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støttede træk var ”forvirret” mens det mest positivt personligt støttede træk var ”født i 
den forkerte krop”. 
 
Hypotese 1 i studie 2 måtte forkastes, da det blev tydeligt, at transmænd blev anskuet 
mere negativt end transkvinder, hvilket kan betyde, at de kulturelle stereotyper rettet 
mod transmænd er mere negative end de rettet mod transkønnede kvinder (Gazzola & 
Morrison, 2014). Hypotese 2 måtte ligeledes forkastes, da resultaterne viste, at de 
personlige stereotyper rettet mod transkvinder ikke var signifikant forskellige fra de 
rettet mod transmænd (Gazzola & Morrison, 2014). Resultaterne viste ligeledes, at 
ciskønnede mandlige deltagere støttede mere op om negative stereotyper om 
transpersoner end ciskønnede kvindelige deltagere, hvorfor den tredje hypotese kunne 
accepteres, dog med en relativt lille effektstørrelse, der dermed kan så tvivl om 
hypotesens praktiske signifikans (Gazzola & Morrison, 2014). I relation til den fjerde 
hypotese fandt Gazzola og Morrison, at deltagere med flere fordomme omkring 
transpersoner også rapporterede flere negative stereotyper (Gazzola & Morrison, 
2014).  
 
Resultaterne fra studie 2 viste, at der var overensstemmelse mellem stereotyperne fra 
CSS og de fem oftest valgte træk fra PECS (Gazzola & Morrison, 2014). Dette kan 
indikere, at enkelte stereotyper er centrale i beskrivelsen af og synet på transpersoner 
Der er særligt tale om trækkene ”forvirret” og ”homoseksuel” samt ”udstødt”. 
Alligevel er der forskelle, når man sammenligner stereotyper fra CSS rettet mod 
henholdsvis transmænd og -kvinder, hvor f.eks. ”født i den forkerte krop” er en 
stereotyp, der knytter sig til transkvinder, men ikke til transmænd (Gazzola & 
Morrison, 2014). Resultaterne viser ligeledes, at fordomme om transpersoner ofte er 
af neutral eller positiv karakter (Gazzola & Morrison, 2014). Dette behøver dog 
alligevel ikke at betyde, at diskrimination ikke alligevel kan opstå på baggrund af 
positive stereotyper, da nogle neutrale eller positive træk alligevel kan få negative 
betydninger for dem, de knytter sig til (Gazzola & Morrison, 2014).  
 
Sammenholdes resultaterne fra studie 1 og studie 2 i artiklen bliver det tydeligt, at 
temaer fra studie 1 også kommer til udtryk i studie 2, der kvantificerer tilslutningen til 
de kulturelle stereotyper, eksempelvis at transpersoner blev beskrevet som unormale, 
havende mentale lidelser og homoseksuelle (Gazzola & Morrison, 2014). 
 
Af særlige resultater kan det nævnes, at studie 2 viste, at en af de mest fremherskende 
fordomme og stereotyper er at transpersoner er, at de er det køn, de blev tildelt ved 
fødslen, og at transpersoner bliver ynket og at folk har medlidenhed med dem (Gazzola 
& Morrison, 2014). At transpersoner bliver opfattet som tilhørende det tildelte køn 
bevirkede ligeledes, at deltagerne i studie 1 beskrev dem som homoseksuelle, hvis de 
var tiltrukket af det modsatte køn (Gazzola & Morrison, 2014). Gazzola og Morrison 
beskriver, at medlidenhed kan associeres med paternalistisk sexisme, hvor kvinder 
placeres i en mindre magtfuld position i forhold til mænd (Gazzola & Morrison, 2014). 



 38 

Når transpersoner bliver mødt med medlidenhed, kan det derfor anses som en 
refleksion af, at de står i en magtløs position i samfundet (Gazzola & Morrison, 2014).    

6.1.2 Effekterne af neuroessentialisme 
I artiklen The Effects of Gender Neuroessentialism on Transprejudice: An 
Experimental Study beskriver Boby Ho-Hong Ching og Jason Teng Xu (2017), at 
formålet med studiet er at undersøge, hvordan neuroessentialisme ift. køn påvirker 
stereotyper og fordomme mod transpersoner. De beskriver, hvordan mennesker, der 
har et essentialistisk syn på køn antager, at mænd og kvinder er forskellige og, at 
personer, der har et essentialistisk syn på køn benytter sig af biologiske forskelle 
mellem mænd og kvinder til at forklare kønsforskelle ved en række egenskaber som 
f.eks. akademiske evner og temperament (Ching & Xu, 2017).   
 
Psykologisk essentialisme defineres som en overbevisning om, at tilhørsforhold til en 
bestemt social kategori er determineret af en underliggende essens, der er delt af 
gruppens medlemmer. Denne essens er ofte af biologisk karakter med rod i enten 
hjernen, generne eller hormoner og er med til at definere kategoriens karakteristika 
(Ching & Xu, 2017). Den essentialistiske holdning består ifølge forfatterne af en række 
hovedtræk. Her findes holdningen om, at medlemskabet i en social kategori er 
uforanderlig, og at det er vanskeligt for medlemmerne at ændre den identitet, der er 
givet ud fra den sociale kategori, de er en del af (Ching & Xu, 2017). Næste træk drejer 
sig om medlemmernes synlige karaktertræk og at disse karaktertræk er af medfødt 
karakter. De sociale kategorier har i det essentialistiske syn en skarp grænse og 
medlemskab i en social kategori er af arten alt eller intet (Ching & Xu, 2017). Med 
dette menes, at der ikke er overlap mellem sociale gruppers medlemmer, f.eks. kan 
mænd og kvinder, ud fra en essentialistisk tankegang, ikke være en del af den samme 
sociale kategori, når der er fokus på køn, idet der her vil være tale om to fastlagte 
kategorier determineret ud fra træk fra hvert køn. Dette leder til næste træk, der 
beskriver, at generelle karakteristika omkring kategorien er med til at informere om 
hvert individ i selvsamme kategori (Ching & Xu, 2017).  Slutteligt beskrives det i 
artiklen, at der er en tro på, at kategorierne er kulturelt og historisk uforanderlige og 
altså dermed eksisterer i alle kulturer og samfund på tværs af historien (Ching & Xu, 
2017). 
 
Ching og Xu beskriver, hvordan biologisk determinisme er centralt sammenkædet med 
essentialisme i den forstand, at biologiske årsager ofte benyttes til at forklare 
fundamentale og determinerede karakteristika ved mennesker (Ching & Xu, 2017). 

I relation til køn beskrives det i artiklen, at den essentialistiske tilgang er at der 
til hvert køn er en række træk tilknyttede, der er medfødte og vedvarende gennem hele 
individets liv. Samtidig har flere studier vist, at en essentialistisk tilgang til køn er med 
til at skabe en øget opfattelse af, at der er store forskelle mellem kønnene. Ligeledes 
har det også vist, at jo mere en person betragter kønsforskelle som et resultat af 
genetiske forskelle, des mere anser vedkommende det mandlige og det kvindelige køn 
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som to homogene kategorier uden meget varians i hver kategori (Ching & Xu, 2017). 
I relation til stereotyper har visse studier ligeledes vist, at et essentialistisk syn på køn 
kan føre til flere stereotyper og andre uønskede konsekvenser (Ching & Xu, 2017). 
 
Ching og Xu postulerer i artiklen, at kønsessentalisme fører til flere kønsstereotyper 
og derfor må kønsessentialisme også spille en rolle i forhold til negative stereotyper 
og fordomme mod transpersoner (Ching & Xu, 2017). Transfordomme defineres i 
artiklen som ”the negative valuing, stereotyping, and discriminatory treatment of 
individuals whose appearance and/or identity does not conform to the current social 
expectations or conventional conceptions of gender” (Ching & Xu, 2017). Fordi 
kønsessentialisme er med til at skabe en tanke om at køn alene er biologisk betinget 
og er stabilt over tid, kan det medføre en tilgang til transpersoner, hvori mennesker 
alene accepterer det tildelte køn hos transpersoner som det eneste mulige køn (Ching 
& Xu, 2017). Samtidig har et studie fra UK fundet en stærk korrelation mellem 
holdningen om, at kønsbekræftende medicinsk behandling strider imod en persons 
biologi og opposition mod transpersoners rettigheder (Ching & Xu, 2017). 
 
I studiet af Ching og Xu (2017) fik deltagerne tildelt forskellige fiktive artikler om 
biologiske forskelle i hjernen mellem kønnene og disses påvirkning på kønsforskelle i 
personlighed og social adfærd (Ching & Xu, 2017). Studiet bestod af 132 deltager, alle 
universitetsstuderende fra Hong Kong og alle af kinesisk afstamning (Ching & Xu, 
2017). 
 
Studiet blev organiseret således, at 44 individer fik tildelt en artikel, der beskrev, 
hvordan kønsforskelle er kausalt sammenhængende med forskelle i hjernen mellem 
mænd og kvinder. 44 deltagere fik udleveret en lignende artikel, men i denne var 
argumenter, der stillede spørgsmålstegn ved den deterministiske forbindelse mellem 
forskelle i hjernen og kønsforskelle og i stedet fremsatte argumenter om, at det er 
interaktionen mellem hjernen og miljøet, der skaber menneskers personlighed og 
adfærd. Kontrolgruppen bestod ligeledes af 44 deltagere, der fik en artikel med samme 
længde som de andre to artikler, men med et andet emne (Ching & Xu, 2017). 

Hypotesen i studiet var, at en neuroessentialistisk tilgang til køn ville medføre 
signifikant flere transfordomme og stereotyper end der ville findes hos de individer, 
der havde læst en artikel, der tog neuroessentialismen op til debat. Resultaterne viste, 
at deltagerne, der læste den biologisk deterministiske artikel, udviste flere negative 
stereotyper om transpersoner end både kontrolgruppen og gruppen, der læste artiklen 
med det interaktionistiske perspektiv på køn samtidig med, at de også fandt at 
kønsneuroessentialisme medfører mindre intention om at støtte transpersoners 
rettigheder (Ching & Xu, 2017). 
Studiet og artiklen viser altså, at neuroessentialistiske synspunkter kan få 
vidtrækkende negative konsekvenser for relationer mellem samfundsgrupper gennem 
øgede fordomme og mere negative stereotyper og at disse altså ikke blot påvirker 
menneskers holdninger til transpersoner, men også holdninger til menneskelige 
rettigheder for transpersoner (Ching & Xu, 2017). Derfor er der ifølge Ching og Xu 
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(2017) behov for at sikre, at videnskabelige resultater ikke simplificeres, men at der i 
højere grad er fokus på en mere interaktionistisk tilgang til sådanne resultater for netop 
at bekæmpe neuroessentialismen og de negative følger denne medfører (Ching & Xu, 
2017).  

6.2 Patient-behandler-relation 
I de følgende afsnit vil de teorier, der beskæftiger sig med relationen mellem 
transpersoner og deres behandlere i sundhedssystemet blive beskrevet.  

6.2.1 At blive mødt med uvidenhed 
I artiklen Transgender people in Swedish healthcare: The experience of being met with 
ignorance (2017) undersøger Magareta Westerbotn et al. 14 transpersoners møde med 
ansatte i det svenske sundhedsvæsen gennem kvalitative interviews. Fokus for disse 
interviews har ikke været mødet med sundhedsvæsnet ift. kønsbekræftende behandling 
men derimod mødet med det øvrige sundhedsvæsen. Deltagerne er mellem 20 og 50 
år gamle, og er alle rekrutteret gennem den svenske organisation for transpersoner, 
queer-personer, homo- og biseksuelles rettigheder, RFSL (Westerbotn et al., 2017). 
Invitationen til deltagelse i interviewet blev herigennem delt på forskellige lignende 
organisationers hjemmesider og facebookgrupper, hvorigennem deltagerne selv 
meldte sig til. Til rekruttering er derudover brugt snowball sampling, hvor deltagere, 
der allerede har meldt sig til, hjælper med at rekruttere flere deltagere gennem deres 
netværk (Westerbotn et al., 2017).   
 
Westerbotn et al. (2017) konkluderer, at det ofte sker, at transpersoner føler, de skal 
uddanne sundhedspersonale, og at de ikke oplever, at sundhedspersonalet har fået den 
uddannelse, det kræver at give transpersoner tilstrækkelig behandling (Westerbotn et 
al., 2017). Samtidig føler de adspurgte transpersoner, at denne uvidenhed blandt 
behandlere fører til diskrimination, fordi behandlernes indstilling til behandlingen er 
præget af deres mangel på viden inden for feltet (Westerbotn et al., 2017). Flere er 
nervøse for at blive afvist behandling på baggrund af deres køn, og alle informantanter 
har på et tidspunkt oplevet at få sat spørgsmålstegn ved deres køn, eller at deres 
behandler direkte har udfordret det (Westerbotn et al., 2017). Faktisk konkluderer 
Westerbotn et al. (2017), at det kan få transpersoner til at undlade at søge behandling 
i sundhedssystemet igen, hvis har oplevet, at deres køn ikke bliver anerkendt og 
bekræftet af deres behandler. Samtidig kan frygten for at blive behandlet dårligt ifølge 
Westerbotn et al. (2017) ligeledes afholde transpersoner fra at søge fremtidig 
behandling. Frygten for at søge behandling kan skyldes, at ikke føler sig komfortable 
med at skulle forklare og retfærdiggøre deres situation, at de er bange for behandleres 
reaktion, når de gør det, at de har tidligere negative erfaringer, eller at de har hørt 
historier fra deres netværk om dårlig behandling (Westerbotn et al., 2017). Ifølge 
Westerbotn et al. (2017) har flere af informanterne oplevet, at deres behandler opførte 
sig respektløst - eksempelvis ved ikke at respektere patientens pronomen - og én 
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informant har oplevet, at behandleren havde og ytrede fordomme om transkønnede; 
eksempelvis at alle transkønnede er sexarbejdere eller har en mærkelig seksuel fetish 
(Westerbotn et al., 2017). Samtidig oplever mange af informanterne, at behandlerens 
egen følelse af mødet med dem har en stor betydning for, hvordan mødet og 
behandlingen udspiller sig (Westerbotn et al., 2017).  
 
Ifølge Westerbotn et al. (2017) sammenligner informanterne deres erfaringer med det 
generelle sundhedsvæsen med de oplevelser, de havde i deres forløb på de klinikker, 
der er de svenske pendanter til Center for Kønsidentitet, tidligere Sexologisk Klinik. 
Her betragtes behandlerne som meget værre end i det generelle sundhedssystem, trods 
disse burde være eksperterne (Westerbotn et al., 2017). Behandlerne her betragtes som 
empatiforladte, negative, nonchalante og stødende (Westerbotn et al., 2017). 
Informanterne beskriver, at disse behandlere har et meget stereotypt og normativt syn 
på køn og kønsroller, og dette har ifølge Westerbotn et al. (2017) den konsekvens, at 
man som person i forløb på disse klinikker føler, at man må overdrive sit køn, så det 
bliver mere stereotypt hhv. maskulint eller feminint af frygt for, at man ikke bliver 
godkendt til behandling, fordi man emsempelvis ikke “er feminin nok”, hvilket én 
informant selv har oplevet.  

Westerbotn et al. påpeger, at negativ behandling på et sted som Sexologisk 
Klinik muligvis opleves endnu mere negativt og som værende endnu værre, fordi 
stigmatiseringen her har store konsekvenser for og påvirkning på en transpersons liv, 
hvis vedkommende eksempelvis bliver nægtet adgang til behandling (Westerbotn et 
al., 2017).  

6.2.2 Usikkerhed i behandlingen 
I artikelen Managing uncertainty: A grounded theory of stigma in transgender 
healthcare Encounters (2013) undersøger Poteat, German & Kerrigan mødet mellem 
transkønnede patienter og behandlere i det amerikanske sundhedssystem med fokus på 
den usikkerhed og ambivalens, der kan opstå i mødet. 
 
Artiklen er en Grounded Theory-analyse af kvalitative interviews med 25 transmænd, 
30 transkvinder og 25 behandlere i den somatiske del af sundhedsvæsenet. 
Transpersonerne er rekrutteret målrettet efter køn for at sikre repræsentationen af både 
transmænd og -kvinder (Poteat, et al., 2013). Halvdelen af transkvinderne havde ikke 
mere end en gymnasial uddannelse, mens alle transmændene havde bestået gymnasiet, 
og alle undtagen to havde en hel eller dele af en videregående uddannelse (Poteat et 
al., 2013). 2/3 af transkvinderne identificerede sig som afroamerikanere og resten som 
hvide, mens halvdelen af transmændene identificerede sig som hvide, 1/4 
identificerede sig som afroamerikanere og den sidste fjerdedel som blandet eller anden 
race (Poteat et al., 2013). Transpersonerne er rekrutteret gennem sociale medier.  
 
Ingen af forskerne er selv transpersoner. Før dataindsamlingen, blev to community 
advisory boards nedsat; den ene bestående af transmænd, den anden bestående af 
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transkvinder. Disse kom med input udformningen af undersøgelsen, har bistået med 
forslag til fortolkning af indledende fund og har hjulpet med rekruttering af deltagere 
(Poteat et al., 2013).  
 
Poteat et al. (2013) beskriver, at usikkerhed og ambivalens opstår i mødet mellem 
transkønnet patient og behandler for det første, fordi behandlere i sundhedssystemet 
ofte mangler undervisning og erfaring i og med transpersoners sundhedsmæssige 
behov og for det andet, fordi transkønnede patienter er opmærksomme på deres 
behandlers uvidenhed og i flere tilfælde har oplevet at måtte uddanne deres behandler 
omkring transpersoners sundhedsmæssige behov eller har følt sig frustreret over 
behandlerens brug for forkert pronomen. Derfor kan transkønnede patienter have svært 
ved at stole på behandlerens anbefalinger (Poteat et al., 2013). Derudover er 
transkønnede patienter ofte opmærksomme på, at deres behandler ikke altid kan 
undsige sig at være en del af samfundets generelle syn på og diskrimination af 
transpersoner (Poteat et al., 2013). Denne dynamik påvirker ifølge Poteat et al. (2013) 
den forventede patient-/behandlerrelation, hvor det er behandleren, der besidder den 
medicinske autoritet og dermed er dominerende i magtforholdet.  
 

 
Poteat et al. (2013): Managing Uncertainty and Establishing Authority: A grounded 
theory of how stigma manifests as a force impacting power relations between medical 
providers and transgender patients. 
 
Med ovenstående model forklarer Poteat et al. (2013), hvordan ambivalensen og 
usikkerheden i mødet udfordrer den gængse magtrelation i en patient-
/behandlerrelation. Samtidig påpeges det, hvordan udøvelse af stigmatisering kan 
bruges i forsøget på at genoprette magtrelationen. Poteat et al. (2013) definerer 
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stigmatisering som en social proces, hvor fremmedgørelse (othering), beskyldninger 
(blaming) og/eller udskamning (shaming) benyttes og resulterer i socialt statustab og 
diskrimination. Samtidig påpeges det, at stigmatisering skal komme fra en position, 
hvor det er muligt at udøve social, kulturel, økonomisk eller politisk magt og at 
strukturel og institutionel diskrimination både kan udøves intentionelt og ikke-
intentionelt (Poteat et al., 2013). Derudover kan behandleren vælge at deltage i eller at 
modarbejde stigmatisering i patient-/behandlerrelationen, mens patienten kan vælge at 
acceptere eller modarbejde stigmatiseringen (Poteat et al., 2013).  
 
Ifølge Poteat et al. benytter behandlere sig af forskellige strategier for at imødekomme 
usikkerheden og ambivalensen i mødet med transkønnede patienter. Disse strategier 
kan inkludere en snæver forståelse af transpersoner, som går på, at disse har haft en 
livslang bevidst frustration over deres krop og tildelte køn, en patologisering, hvor 
behandleren kræver at patienten har diagnosen Kønsidentitetsforstyrrelse (som pr. 26. 
maj 2019 ikke længere eksisterer i WHO’s medlemslande (WHO, 2019) for at 
fortsætte behandlingen, en aktiv indsats for at kompensere for manglende viden om 
transpersoners sundhedsmæssige behov ved at søge information eller at nægte 
transpersoner behandling (Poteat et al., 2013). Endelig kan behandlere i et forsøg på at 
genoprette deres autoritet bevidst eller ubevidst benytte sig af stigmatisering af 
transkønnede patienter igennem eksempelvis fremmedgørelse, beskyldning eller 
udskamning, der positionerer transkønnede patienter som værende ekstra 
problematiske (Poteat et al., 2013). Her kan behandlere ifølge Poteat et al. (2013) 
benytte sig af attributionsmodellen. Her argumenteres der for, at man i højere grad 
tilskriver dårlige egenskaber til individer eller grupper, man mener selv er ansvarlig 
for deres marginaliserede position, mens man i mindre grad tilskriver dårlige 
egenskaber til de, man mener, der ikke har indflydelse på deres position som 
marginaliseret (Poteat et al., 2013). Eksempelvis kan man tilskrive transpersoner 
dårlige egenskaber i troen på, at de selv har taget et valg om at være transkønnede, og 
derfor selv positioneret sig som marginaliserede, mens et menneske med handicap er 
født ind i en marginaliseret position, som denne ikke selv har haft magt over. 
Yderligere fremføres det med inspiration fra Hegarty & Goldens (2008) justification-
suppression-model, at tilskrivelse af dårlige egenskaber til bestemte grupper eller 
personer fungerer som en måde at retfærdiggøre sine egne forudeksisterende 
fordomme om de pågældende på (Poteat et al., 2013: Hegarty & Golden, 2008).  
 
Når patienterne vælger at modsætte sig stigmatiseringen fra behandlerens side ved 
eksempelvis at påpege, at de finder behandlerens pleje eller faglighed utilstrækkelig, 
sker dette ifølge Poteat et al. (2013), hvis disse føler, de har flere eller andre 
muligheder, eksempelvis hvis de kan modtage behandling et andet sted. Samtidig vil 
de transkønnede patienter i højere grad have tendens til at acceptere stigmatiseringen, 
hvis de føler, de ikke har andre muligheder end at fortsætte den givne behandling 
(Poteat et al., 2013). Når behandleren modsætter sig stigmatisering af transpersoner i 
behandlingen, kan dette eksempelvis ske ved at lade patienten lede behandlingen ved 
at fortælle, hvad denne har brug for, i en accept af, at man som behandler må afstå en 
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del af sin magt ved at lade patienten være eksperten og tilpasse behandlingen efter den 
enkelte patients behov (Poteat et al., 2013). 
 
Slutteligt påpeger Poteat et al. (2013), at stigmatisering fra behandlerens side i en 
patient-/behandlerrelation forstærker strukturel ulighed, fordi stigmatiseringen 
kommer fra en magtposition og at de transpersoner, der forsøger at udfordre denne 
stigmatisering risikerer at blive yderligere stigmatiseret ved enten at blive tilskrevet at 
være født mindreværdig eller selv at have valgt at positionere sig som værende det 
samme.  

6.3 Community-psykologi og empowerment 
Peter Berliner (2004) definerer i bogen Fællesskaber - en antologi om community 
psykologi community som en social organisering, der har en grad af sammenhæng, 
som er motiveret af religiøse, politiske og/eller økonomiske mål og bestemte værdier. 
Det kan være et fællesskab, der omfatter sproglige, materielle eller sociale processer. 
Ifølge Berliner består et community af interessenter, der engagerer sig i kampen for 
communitiets interesser (Berliner, 2004). 
 
Community-psykologi er et område, der udforsker, hvordan kontrol, 
beslutningsprocesser og social støtte sker i en livssammenhæng (Berliner & Refby, 
2004). I community-psykologien er begreber som self-agency og subjektivitet vigtige, 
fordi de betegner individets mulighed for at indgå aktivt i samt påvirke sin konkrete 
livssammenhæng (Berliner & Refby, 2004.). I community-psykologien er det derfor 
ikke personen i sig selv, der er genstand for interesse, men personen i konteksten, hvor 
personen med al dennes sammenhæng analyseres som en helhed (ibid.).  I community-
psykologien opfattes det som vigtigt at se psykologiske processer i sammenhæng med 
den livsproces, den enkelte befinder sig i, og det ønskes ikke at oversætte psykologiske 
processer til intrapsykiske dynamikker (Berliner & Refby, 2004). Community-
psykologien interesserer sig derimod for de subjektpositioneringer, der udspiller sig i 
og omkring de enkelte problemer og undersøger altså betydningen af disse 
subjektpositioneringer ift. udviklingen af fællesskaber (Berliner & Refby, 2004).  
 
Berliner (2004) fremhæver, at community-psykologien har et helhedsperspektiv, der 
giver plads til en bred teoretisk forståelsesramme, og at community psykologien giver 
muligheden for at forstå konkrete problemstillinger i forskellige teoretiske paradigmer. 
Derfor kan der altså, inden for community-psykologien, findes bidrag, der har vidt 
forskellige teoretiske ophav (Berliner, 2004).    
 
Community-psykologien indeholder både forskellige teoretiske bidrag og eksempler 
på interventionsmuligheder. I en community-psykologisk synsvinkel ses 
livssammenhængen ifølge Berliner & Refby (2004) som det sted, hvor problemer og 
ressourcer er, hvorfor de også skal løses og udvikles her. Community-psykologien 
intervenerer ofte ikke på enkeltpersonsniveau, men bruger fællesskaber som basis for 
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problemformulering og -løsning (Berliner & Refby, 2004). Community-psykologien 
er ressourceorienteret i sine interventionsformer, og arbejder med, hvordan der i 
fællesskaber vha. ressourcer kan skabes løsninger, håb og sociale værdier (Berliner & 
Refby, 2004).  

6.3.1 Empowerment 
Empowerment er et begreb, der bl.a. bruges inden for community-psykologien, som 
Margot Breton (2004) definerer som indeholdende både en proces og et mål, 
hvorigennem individer kan vinde kontrol over deres eget liv og blive deltagende i en 
indsats for at få indflydelse på deres omgivelser og omverden. I denne proces må der 
ifølge Breton (2004) finde en bevidstliggørelse (conscientization) sted, hvor individet 
i gruppen bliver bevidst om, hvilke problematikker, det har, og hvordan personlige 
problematikker hænger sammen med med interpersonelle, kulturelle, økonomiske, 
sociale og politiske problemstillinger og ligeledes, hvordan sammenhængen mellem 
det personlige og det politiske manifesterer sig i specifikke magtstrukturer i verden 
omkring individet. Målet er at få adgang til nødvendige ressourcer gennem en kollektiv 
indsats (Breton, 2004). 
 
I bevidstliggørelsesprocessen finder der ifølge Breton (2004) et psykologisk og 
kognitivt skift sted, hvor individet går fra at se sine egne problemer til at kunne tage 
kritisk stilling til de magtprocesser, individet er indlejret. Individet ser altså sig selv og 
verden på en ny måde. Breton (2004) finder det vigtigt at understrege, at det at tænke 
om sig selv og verden på en ny måde formodentlig kan give følelsen af at være 
empowered - men det er ikke det samme som at være det. For at empowerment skal 
lykkes, skal der også ydes handling mod at forandre verden. 
 
Set fra et empowermentperspektiv argumenterer Breton (2004) for, at det overordnede 
mål med en gruppe er at ændre undertrykkende kognitive, adfærdsmæssige, sociale og 
politiske strukturer eller livsbetingelser, der fratager individer kontrollen over deres 
eget liv  og nægter individer adgang til de ressourcer, de har brug for. 
 
Kognitive strukturer bliver ifølge Breton (2004) undertrykkende, når individer 
internaliserer det syn, deres undertrykker har på dem, og eksempelvis ser på sig selv 
og verden omkring dem på en sådan måde, at de tror, de alene er skyld i og ansvarlige 
for deres situation. Dette kan lede til, at individer tror, at deres situation er uundgåelig 
og håbløs, og at de selv er hjælpeløse. Dette kalder Breton (2004) - med et begreb lånt 
fra Martin Seligman - tillært hjælpeløshed (learned helplessness). Dette kan føre til, at 
disse individer ikke opsøger sociale ydelser, som de ellers har brug for, og disse 
individer bliver ofte opfattet som umotiverede, ugidelige og “svære at nå” af systemets 
professionelle. De undertrykkende kognitive strukturer udtrykker sig i individets 
adfærd ifølge Breton (2004) ved, at individet holder op med at handle for at forbedre 
sin situation.  
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Undertrykkende sociale strukturer, inklusiv institutionelle og organisatoriske 
strukturer, er ifølge Breton (2004) strukturer, der er styret af samfundet og udmønter 
sig i politikker og procedurer, der forhindrer individer i at tage del i 
beslutningsprocesser, der påvirker deres eget liv og i at have adgang til de ressourcer, 
de skal bruge for at have et anstændigt liv. Ifølge Breton (2004) er disse politikker og 
procedurer, hvad end de samfundsmæssige, organisatoriske eller institutionelle, 
resultater af værdimæssige orienteringer i samfundet, og kan derfor være præget af 
racisme, sexisme og andre diskriminerende eller ekskluderende ideologier - 
eksempelvis transfobi. Et eksempel på en værdimæssig orientering er ifølge Breton 
(2004), at det medicinske paradigme har præget synet på mennesket i højere grad end 
eksempelvis de paradigmer, der beskæftiger sig med social forandring. Derfor ses 
systemets professionelle som dem, der er eksperter og bedst ved, hvad det enkelte 
individ har brug for. Individets egne holdninger og ønsker til sin situation bliver derfor 
forsømt, og i mødet med individet overser eller fornægter den professionelle, at 
individet selv er i stand til at vurdere sin egen situation og dertilhørende behov.  
 
I en empowerment-orienteret gruppe skal det føromtalte kognitive og psykologiske 
skift ifølge Breton (2004) ske hos medlemmerne gennem bevidstliggørelsen, hvilken 
kan ændre de undertrykkende kognitive strukturer. Her skal de lære at gå imod deres 
hidtige internalisering af undertrykkernes idéer om dem, der har ført til negative 
selvevalueringer, og de skal gøre sammenhængen mellem personlige og strukturelle 
problematikker klart for sig selv og hinanden. I denne proces deler gruppen personlige 
erfaringer og historier, hvorigennem de indser, at de kan hjælpe hinanden, fordi 
historierne for første gang bliver anerkendt som “legitim viden” og fordi det bliver 
tydeligt for gruppens medlemmer, at der tegner sig et fælles mønster af ligheder i deres 
individuelle historier (Breton, 2004).   
 
For at ændre de undertrykkende sociale og politiske strukturer skal gruppen ifølge 
Breton (2004) mobilisere sig og lave en kollektiv indsats for at lave social forandring. 
Her skal de kæmpe imod de strukturer, der undertrykker dem ved at nægte dem adgang 
til de ressourcer, gruppens medlemmer behøver.  

6.3.1.1 Magt i et empowerment-perspektiv  

Breton (2004) understreger, at empowerment ikke går ud på at gøre sig selv og sin 
egen gruppe mere magtfulde på bekostnings af andre. Det handler om at insistere på, 
at magten bliver delt.  
 
Ifølge Breton (2004) er det muligt at udøve magt over en anden, hvis denne anden tror 
på, at magtudøveren er i stand til at formidle ressourcer. Disse kan f.eks. være 
belønninger, hvilket giver udøveren belønningsmagt (reward power), straf, hvilket 
giver udøveren tvingende magt (coersive power) eller en form for ekspertviden eller 
ekspertise, hvilket giver udøveren ekspertmagt (expert power). Disse magtformer er 
ifølge Breton (2004) eksempler på positive kilder til magt. Hvis et individ eller en 
gruppe ikke har tilstrækkeligt med positive kilder til magt, kan de benytte sig af 
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negative kilder til magt. Dette kan inkludere at tilbageholde samtykke, information 
eller deltagelse, hvilket hos Breton (2004) ikke som passivitet, men som en aktiv 
handling, der obstruerer modpolens intenderede handlinger.   
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7 Analyse 
I analysen vil temaerne først beskrives ved at forholde disse til empirien gennem 
udvalgte citater. Efterfølgende vil temaerne grupperes og behandles under bredere 
overskrifter, idet de - sammen med udvalgte citater fra empirien - forholdes til teori. 
Det vil også beskrives, hvordan de temaer, der behandles under samme overskrift 
forholder sig til hinanden. Disse overskrifter er 7.2.1 Klient-/behandlerrelation og 
7.2.2 Modstand. Afsnittet 7.2.1 Klient-/behandlerrelation behandler temaerne 
“magtforhold”, “stereotypisering”, “respekt”, “tillid til behandler” og “mistro mod 
transpersoner” , mens overskrift 7.2.2 Modstand behandler temaerne “magtforhold” 
og “trans-community”.  
 
Gennem teoriafsnittet har flere af artiklerne beskrevet transpersoner som patienter, 
fordi disse artikler forholder sig til transpersoner i sundhedssystemet generelt. I 
følgende afsnit er det dog blevet valgt, at transpersoner i forløb på Sexologisk Klinik 
ikke vil blive beskrevet som patienter, men klienter, idet specialet ikke ønsker at 
bidrage til en sygeliggørelse af dem. Bl.a. fordi transkønnethed ikke længere er en del 
af ICD-systemets diagnosekriterier, bør personer, der har et køn forskelligt fra deres 
tildelte køn ikke blive benævnt som patienter, når de er en del af et forløb på klinikker, 
der tilbyder kønsbekræftende medicinsk behandling. Derfor vil begrebet “patient” fra 
teorierne blive erstattet med “klient”, når teorierne anvendes i analysen samt i 
specialets følgende afsnit.  
 
Westerbotn et. al. (2017) beskriver som tidligere nævnt, at transpersoner, der har været 
i forløb på de svenske klinikker, der tilbyder kønsbekræftende medicinsk behandling 
oplever, at behandlerne her opfører sig på samme måde som behandlerne i det øvrige 
sundhedssystem, bare værre. De anser disse behandlere som empatiforladte, negative, 
nonchalante og stødende (Westerbotn et al., 2017). Der kan derfor argumenteres for, 
at teorierne, der i nærværende analyse benyttes, kan belyse behandlernes indstilling og 
relationer til transpersoner i forløb på Sexologisk Klinik. Samtidig fordi artiklerne 
Cultural and Personally Endorsed Stereotypes of Transgender Men and Transgender 
Women: Notable Correspondence or Disjunction? (2014) og The Effects of Gender 
Neuroessentialism on Transprejudice: An Experimental Study (2017) undersøger 
stereotyper og fordomme omkring transpersoner set fra et lægmandssynspunkt, hvilket 
Poteat et al. (2013) argumenterer for, at heller ikke professionelle kan hæve sig over 
at dele.   

7.1 Temaer 
Gennem transskriptionerne og kodningen af interviewene med de tre informanter stod 
otte forskellige temaer frem. Temaerne “konsekvenser af forløb” og “personen i 
forløbet” indgår ikke i nærværende analyse, da disse var mindre fremtrædende i den 
tematiske analyse og da teorierne ikke belyser disse. Seks temaer vil i det følgende 
afsnit derfor blive beskrevet og underbygget med citater. 
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7.1.1 Magtforhold 
Temaet magtforhold udspringer af informanternes oplevelser på Sexologisk Klinik, 
særligt i relation til behandlerne. Informanterne beskriver alle, hvordan de igennem 
deres forløb følte, at der var et ulige magtforhold mellem dem selv og deres behandlere 
og denne følelse blev eksemplificeret på flere forskellige måder gennem alle 
interviewene.  
 
Allerede tidligt i deres forløb oplever de, at det er nødvendigt at overdrive deres køn. 
Med dette menes, at de har en oplevelse af, at deres forløb afhænger af, at de skal 
overbevise behandlerne om, at de er det køn de identificerer sig som. Bl.a. beskriver 
Hjalte i sit første interview, at der fra hans behandlers side har været fokus på 
eksempelvis hans yndlingsfarve, og at han følte, at der var en klar forventning til, hvad 
hans svar ville være, hvis han virkelig identificerede sig som mand: 
 

Øh jamen det er jo øh: ”Hvad er din yndlingsfarve?” og hvis du ikke svarer 
en drengefarve, så kan de godt finde på at afvise og sige: ”Du behøver ikke 
komme til næste samtale”. Jeg har ikke selv oplevet det , men jeg har fået 
det at vide af rigtigt mange, så derfor har jeg været opmærksom på det og 
følt, at jeg skulle være mere trans for at de accepterede mig (mmm). Altså. 
Jeg har ikke noget imod rød eller lilla eller lyserød eller noget, men jeg 
følte lidt mere, det var påkrævet, at jeg sagde, min yndlingsfarve var grøn 
eller blå (mmm) ift. deres (-) et eller andet.  
(Hjalte) 

 
Oskar eksemplificerer ligeledes denne opfattelse gennem følgende citat, hvor han 
eksplicit udtrykker, at han oplever en overdrevet fokus på, hvordan han passe ind i den 
stereotypiske forståelse af det mandlige køn:  
 

[D]e ville have øhm, jeg skulle ligesom bevise over for dem, at jeg nu også 
var transperson og det skulle jeg så gøre ved at bekræfte sådan en masse 
kønsstereotyper omkring, hvad det vil sige at være en mand (mmm), øh 
det blev noteret i min journal så jeg, har jeg så læst efterfølgende, hvordan 
jeg sidder eller sad, hvad for noget tøj, jeg havde på og sådan mit 
kropssprog i det hele taget blev også noteret, fordi at det skulle være altså 
jeg måtte f.eks. ikke, man skulle helst ikke sidde med med benene sådan . 
. . På krydsede, fordi at det gør mænd jo åbenbart [ikke] eller sådan, det er 
jo sådan nogen ting, der blev der blev noteret (ja) øh ja og de farver, man 
nu havde valgt at tage på og sådan, det var meget øh, og de spørgsmål, der 
så blev stillet, det var (-) det virkede i hvert fald på mig som om, at det var 
ting, man godt kunne svare rigtigt eller forkert på (ja).  
(Oskar) 
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Det er altså ikke alene i relation til en normativ forståelse af køn, at informanterne 
oplever det ulige magtforhold, med forventningen om at de skal indordne sig under én 
bestemt forståelse af deres køn. Dette har også bevirket, at informanterne har gået mere 
op i at svare det, behandleren gerne ville høre, på dennes spørgsmål i stedet for at give 
et svar, der har afspejlet sandheden. Dette skyldes ifølge informanterne, at det er meget 
nemt at afkode, hvad “det rigtige” svar på et spørgsmål er samt frygten for, at de ikke 
bliver godkendt til kønsbekræftende medicinsk behandling, hvis de ikke svarer det, 
behandleren gerne vil høre:  
 

Altså jeg følte lidt, at at man kan jo prøve at bedømme folk lidt på én eller 
anden måde, ik? (mmm) Men når de sådan kiggede på mig og og jeg sad 
og skulle find ud af: Hvad vil jeg helst svare? Vil jeg svare det ærlige eller 
altså det sande, eller vil jeg svare det, som jeg føler, jeg skal? Fordi de 
sidder bare og og kigger på én som om at (-): ”Nåå, det kommer an på, 
hvad du svarer nu (ja), så skal jeg lige krydse af her” (mmm) altså der, man 
følte virkelig, der var pres (ja) At at hvis man svarede forkert i deres 
verden, at så var det bare *fløjter* ud af døren  
(Hjalte) 

 
[D]er er mange ting, altså det er jo sådan (-) jeg gjorde lidt en blanding af 
at der var nogen ting, jeg bare valgte at lyve om, og så var der nogle ting, 
jeg bare ikke sagde, og så var der nogen ting, hvor jeg, hvis jeg følte at, det 
kunne de godt lide at høre, at så kunne jeg godt sige det.  
(Oskar) 

 
Altså jeg kan ikke være hudløst ærlig derinde, fordi der er hele tiden den 
der frygt for, at de sætter altså klodsen i og ikke altså (-) stopper ens forløb 
på en eller anden måde (mmm) (ja)  
(Daniel)  

 
Samtidig bevirker frygten for at blive afvist at modtage kønsbekræftende medicinsk 
behandling ikke kun, at informanterne har følt sig nødsaget til at omgå sandheden. De 
oplever også, at det har den konsekvens, at de ikke tør sige fra, hvis de bliver spurgt 
om noget, de ikke har lyst til at svare på. Det fortæller Hjalte bl.a. om i nedenstående 
citat:  
  

Det [at nægte at svare på et spørgsmål] øh det følte jeg ikke, det var en 
mulighed (nej), fordi at øh at det prøvede jeg én gang, at det hvor jeg 
svarede, at at jeg synes, det var meget grænseoverskridende, så jeg havde 
faktisk ikke rigtigt lyst til at svare på deres spørgsmål, og hvor hun var 
sådan: ”Jamen du er jo nødt til at svare på det, fordi vi skal hjælpe dig”  
(Hjalte) 

 



 51 

Alle informanterne beskriver også, hvorledes behandlerne på Sexologisk Klinik har 
haft en indflydelse på, hvornår de skulle komme ud til folk omkring dem, altså begynde 
at leve som deres egentlige køn frem for deres tildelte køn. De oplever, at de indirekte 
er blevet pressede til at komme ud, fordi Sexologisk Center benyttede sig af princippet 
om Real Life Experience, hvilket vil sige, at der er en forventning om, at transpersoner 
skal leve som deres køn i en vis periode givet af Sexologisk Klinik, inden de kan 
modtage nogen former for kønsbekræftende medicinsk behandling. Dette vil i praksis 
sige, at transpersoner skal være kommet ud for mennesker i deres nærmiljø, men også 
leve i samfundet som deres køn, selvom de stadig ofte kan blive aflæst som værende 
deres tildelte køn. “Altså jeg var ikke øh/Jeg følte i hvert fald, jeg blev tvunget til at 
skulle skynde mig at gøre det. Jeg ville have valgt at gøre det i en anden rækkefølge, 
hvis jeg selv kunne bestemme”.  
 
At informanterne oplever, at Sexologisk Klinik har haft kraftig indflydelse på, at de er 
kommet ud, taler ind i en større forståelse af, at de har en fornemmelse af, at det er 
andre end dem selv, der bestemmer over deres liv og krop.  
 

Altså en eller anden form for magt i mit eget liv (mmm). Jeg ved godt, det 
lyder mærkeligt (mmm), men (-) ja, ja. Jeg har noget selv at skulle have 
sagt, altså jeg har selv lov at bestemme over mit eget liv, for jeg kan sagt- 
/ Altså jeg kan jo bestemme øh, hvad jeg vil have til aftensmad og hvor jeg 
vil sove, hvornår jeg vil gå i seng og alle de her ting, men det er sådan 
noget, altså det er noget helt grundlæggende som bare, som jeg ikke har 
nogen som helst beslutningskompetence over.  
(Daniel) 

 
Alle tre beskriver, i stil med ovenstående citat, hvordan de oplever, at de ikke selv har 
retten til at bestemme over deres egen krop og at processen for dem er så opslidende, 
fordi det handler om så essentiel del af deres liv som de føler de ingen indflydelse har.  
Hvor opslidende en proces, det er, ses i citatet fra Hjalte, der handler om, at kravene 
og det at forsøge at opfylde disse er så hårdt, at han en gang imellem har tænkt, om det 
overhovedet var dét værd. Han beskriver alligevel, at han ikke har været i tvivl, netop 
fordi forløbet muliggør, at han kan leve som den han er:  
 

Det er meget psykisk ik. Det er sådan nærmest psykisk terror på en eller 
anden måde, fordi de kører så meget hårdt på én og man skal hele tiden 
følge deres krav og alt muligt øh så der har da være tidspunkter, hvor at 
min hjerne den har været sådan: jamen er det overhovedet det værd, men 
jeg har ikke været i tvivl overhovedet.  
(Hjalte) 

 
Oskar er enig: 
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Jeg har faktisk svært ved sådan helt at sætte ord på, fordi at jeg havde det 
sådan dén periode, hvor jeg gik og ventede på at blive godkendt, der er 
man jo der man jo meget i sådan: Jeg har INGENTING at skulle sige selv. 
Jeg går bare og venter på, at der er nogen andre, der skal beslutte, hvad der 
skal ske med mig og min krop. Så (-) og det er så ube- altså det var så 
ubehageligt at jeg sådan (-), det er næsten som om jeg har blokeret det lidt, 
fordi at (-) at der basicallly var nogen andre, der skulle bestemme: Kan jeg 
få lov til at leve, eller skal jeg dø? Altså det er sådan, det er meget sat på 
spidsen, men det var sådan, jeg havde det (ja). Øh så jeg har faktisk lidt 
svært ved at sætte ord på sådan det store ubehag, der er ved at fuldstændigt 
blive umyndiggjort.  
(Oskar) 

 
Det ses altså, at informanterne oplever, at de ikke kan sige fra overfor kravene fra 
Sexologik Klinik, men at processen påvirker dem meget i en sådan grad, at de 
overvejer, om det overhovedet er det værd. Alligevel vælger de at indordne sig 
klinikkens krav, fordi de ikke har andre muligheder, hvis de gerne vil leve som deres 
køn - eller som Oskar antyder: Leve i det hele taget. Dette netop fordi transpersoner 
ikke har andre muligheder, da der ikke er andre steder at modtage kønsbekræftende 
medicinsk behandling i Danmark, hvilket ses i følgende citat fra Hjalte:  
 

Altså der måske en håndfuld af professionelle, som har med transkønnede 
at gøre og hvis den håndfuld af professionelle ikke respekterer eller 
anerkender transpersoner, så kan man bare ikke gå til en anden, for der er 
bare ikke andre professionelle, som kan hjælpe én med at få hormoner eller 
operationer, så det bliver mega svært.  
(Hjalte) 

 
I dag er Center for Kønsidentitet åbnet i Aalborg, hvilket betyder, at nogle 
transpersoner har muligheden for at vælge, at de gerne vil i forløb et andet sted. Der 
kan dog være store forhindringer, der umuliggør dette, f.eks. klientens bopæl og 
muligheder for transport og det, at man bliver sat bagerst i køen til samtaler og dermed 
får megen ventetid, hvis man selv vælger at skifte behandlingssted. 
 
For at opsummere kommer det ulige magtforhold mellem transpersoner og behandlere 
altså til udtryk gennem flere aspekter i forløbet, bl.a. når det drejer sig om at komme 
ud, men især også, når det kommer til transpersonernes oplevelse af at bestemme over 
egen krop og liv og i det, at det er ikke muligt for dem, at sige fra over for behandlerne, 
hvis de gerne vil have det liv, de ønsker og betragter som altafgørende for deres 
livsglæde og -lyst. Dette indebærer bl.a., at de skal kunne leve som og være i stand til 
at udtrykke for omverdenen hvem, de er, og for at dette skal kunne lykkes, oplever 
informanterne, at de har brug for kønsbekræftende medicinsk behandling, som de kun 
kan få fra Sexologisk Klinik.  
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7.1.2 Mistro mod transpersoner 
Mistro mod transpersoner er ligeledes ét af de temaer, der identificeres meget tydeligt 
gennem interviewene. Dette tema drejer sig om behandlernes mistro til og fordomme 
over for transpersoner, der er i forløb på Sexologisk Klinik. Informanterne angiver 
hver især særligt en oplevelse af, at behandlerne anser dem som perverse, seksuelle 
afvigere og at de har en misdannelse fordi de er transkønnede. Blandt andet beskriver 
Oskar, at en behandler havde spurgt hans mor, om der var noget, der gik galt under 
graviditeten, hvilket han selv fortolker som at behandleren mente at det skulle være en 
årsag til, at han er transkønnet:  
 

Øhm og så var der en forældresamtale, som jeg egentlig også vil kalde en 
test. Altså, fordi at (-) øh der havde jeg, jeg havde min mor med derinde (-
) øhm som også/Hun ble-/Altså vi blev stillet nogle spørgsmål, der også 
gik ud, det er bare sådan et spørg- eller nogle bestemte punkter, der 
ligesom skulle igennem, og det var sådan, jeg tror hun startede med at blive 
spurgt om (-) øhm, om der var noget, der gik galt under graviditeten med 
mig (mmm). Og altså (-) for det første, det er det der med, der var nogen, 
hvor der var noget, der skulle være g- altså kunne være gået galt, siden at 
(mmm) jeg nu sad der og (-) enten er eller tror jeg er transperson.  
(Oskar) 

 
Samtidig oplever alle informanterne også at de er blevet stillet grænseoverskridende 
spørgsmål - herunder om deres seksualitet -, bl.a. om de har haft lyst til at have en 
seksuel relation til et barn eller om de nogensinde har haft lyst til at torturere dyr. I 
samme forbindelse fortæller alle tre informanter, at de for det første ikke har haft den 
slags lyster, men at de samtidig ikke kan se, hvilken relevans det har for deres køn. 

Informanterne oplever mistro fra behandlerne fordi de, oveni at stille 
grænseoverskridende spørgsmål, også dobbelttjekker svar transpersonerne har givet i 
bl.a. diverse tests.  
 

Hmm, altså jeg var/Skulle igennem sådan meget (-) der var det der 
spørgeskema, som var meget tykt (mmm), mange sider. Og det var alt, 
altså det var de spørgsmål, jeg svarede på dér, det var så også ting, jeg blev 
stillet mundtligt, fordi de så skulle tjekke, om jeg svarede det samme 
skriftligt, som jeg så gjorde mundtligt.  
(Oskar) 

 
Behandlerne har i relation til informanterne bidraget til deres øgede oplevelse af mistro 
mod dem gennem forsøg på at overbevise transpersonerne om, at de ikke er 
transkønnede. Bl.a. beskriver Hjalte, hvordan han har oplevet, at behandleren har 
forsøgt at overbevise ham om, at hans kammerater skulle tiltale ham med feminint 
pronomen og kalde ham ved hans gamle navn:  
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Øhm (-) ja fordi at jeg fortalte jo de her ting med, at jeg havde højskolen, 
som var min slags familie øh og kaldte mig det, jeg gerne ville have og så 
var de sådan meget: jamen om ikke jeg ville afprøve, at de brugte min 
gamle navn og ligesom tiltalte mig som en pige og det synes jeg ikke særlig 
/ Altså det havde jeg ikke lyst til (nej), øh og der var de sådan, de pressede 
lidt på: jamen, hvis nu du overvejer det så kan du jo prøve det og du 
behøver ikke at prøve det længe, det kan bare være en måned. Og jeg synes 
bare at én dag det var meget.  
(Hjalte) 

 
Ud fra interviewene ses det, at alle tre informanter har været meget sikre på deres 
kønsidentitet allerede inden de har søgt hjælp på Sexologisk Klinik. Alligevel har de 
en oplevelse af at behandlerne gør alt for at teste dem og så tvivl om, hvorvidt de 
egentlig er transkønnede og om de overhovedet er i stand til at tage beslutninger for 
sig selv. I relation til dette angiver alle informanterne også, at de har fået udleveret 
spørgeskemaer, der tydeligt screener for psykiske lidelser. Om dette siger Daniel:  
 

Ja, altså det er jo lang tid siden ik, øhm, men ja i hvert fald det her med om 
jeg ser ting, der ikke er virkelige, øhm om jeg har hørt stemmer, øhm (-) 
om man har sådan store humørsvingninger, øhm om man har 
tvangslignende tanker (ja), gætter på at det er OCD lignende (mmm) eller 
alt muligt andet, om man hører stemmer, øh hvad fanden spurgte hun mere 
om? (-4) Jeg kan ikke. Jo om man spiser og drikker normalt og (-) om man 
skærer i sig selv eller anden form for selvskade, men altså sådan meget / 
De meget basisgenerelle psykiatriske (mmm) lidelser (ja) ja  
(Daniel) 

 
Det er altså tydeligt, at alle tre informanter har oplevelser af at behandlerne nærer 
mistro til dem og deres køn, hvilket de ikke føler er berettiget, eftersom de alle er sikre 
på deres køn og allerede har haft mange overvejelser inden mødet med Sexologisk 
Klinik og derfor ikke tænker, at de har haft behov for hjælp til at udrede deres køn.  

7.1.3 Respekt  
Temaet respekt identificeres ligeledes gennem alle tre interviews. Når temaet har fået 
navnet respekt, er det fordi, der er tale om behandlernes respekt for informanterne, 
hvor der tegner sig et mønster af, at informanterne generelt føler sig fejlinformeret og 
at deres tid bliver spildt. Nedenstående citat fra Daniel er med til at belyse dette 
gennem en fortælling om at dukke op til en aftale, hvor behandleren er syg, men ikke 
har modtaget denne information:  
 

Min behandler hun sidder og siger: jamen så skal du sådan eller så skal du 
derover og så skal du der og så skal du det her, du skal bare vente, du skal 
bare være tålmodig, men  man får ikke noget at vide og så er hun syg og så 
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mangler der lige og man bliver ikke informeret, så står man nede foran 
døren og så er det aflyst og altså der er helt vildt meget koordinering, som 
går galt (mmm) (ja). Det har også rigtig stor betydning og man bliver helt 
vildt frustreret (ja), fordi det er hele ens liv og der sidder en eller anden 
sekretær og siger: Nåå, ej gud, glemte jeg lige at ringe til dig og sige, at din 
behandler er syg, nå men kom tilbage om fire måneder ik, altså det er sådan 
nogen ting.  
(Daniel)  

 
Det er altså tydeligt ud fra citatet, at Daniel har manglet information om aflysning, og 
at han føler sig frustreret over, at de har spildt hans tid samtidig med, at ventetiden på 
en ny aftale er lang. Samtidig ytrer Oskar også, at han føler, at der ikke er blevet givet 
tilstrækkelige informationer vedrørende de næste skridt i hans forløb. Og selvom han 
egentlig vidste en del af det selv, har han oplevet et behov for, at disse informationer 
blev tydeliggjort for ham af en professionel fra Sexologisk Klinik: 
 

Ja. Hvilket ikke, giver mening, fordi de har jo ikke (-) ja (ja). Men øh der 
(-) fik jeg faktisk heller ikke, sjovt nok, noget info om: Hvad kommer der 
til at ske nu. Det var bare: Nå ja, nu har du fået lov til at komme/Til at gå 
i gang og så (-) bum bum.  
(Oskar) 

 
Og:  
 

Så det er ligesom, jeg vidste godt det meste, eller det hele, følte jeg, i 
forvejen (mmm), men det ville da være rart og måske lidt professionelt og 
på sin plads at de også sørgede for, den information blev givet.  
(Oskar) 

 
Det er ikke alene på Sexologisk Klinik, informanterne oplever, at de ikke bliver mødt 
med respekt. Det er også på andre afdelinger, der er med til at varetage forløbet, bl.a. 
på Gynækologisk Afdeling. Især stiller Daniel spørgsmålstegn ved årsagen bag, at dele 
af behandlingen finder sted på Gynækologisk Afdeling. Han oplever at den almene 
forståelse af de opgaver, en gynækologisk afdeling varetager hæmmer ham, og han 
finder det ubehageligt at skulle sættes i forbindelse med en sygehusafdeling, der 
primært beskæftiger sig med de kvindelige kønsorganer, også selvom han primært 
kommer der for at få hormoner:  
  

Bare hele det der med at altså, at skulle ned på gynækologisk klinik, fordi 
alle forbinder bare gynækologisk klinik med altså (-) kvindelige dele og 
op i brikse og alle de der ting (mmm). Og det giver slet ikke nogen mening, 
at det er dér ens behandling skal altså forestå, det ja (nej). Det er lidt, ja, 
det er ikke så fedt (nej)  
(Daniel) 
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Og:  
 

Altså jeg tror, jeg tror ikke at, altså de rigtig tænker over, hvor store, altså 
hvor stor betydning det har, at man skal troppe op nede på gynækologisk 
klinik, fordi det, det havde været noget andet hvis det var på høre-næse-
hals klinikken eller et eller andet.  
(Daniel) 

 
Oveni at han tvivler på berettigelsen i at en gynækologisk afdeling skal varetage 
administrationen af hormoner overvejer han også, hvorfor Endokrinologisk Afdeling 
ikke ville kunne udføre samme funktion, netop fordi denne afdeling ikke er tæt 
associeret med et bestemt køn - og fordi det jo er endokrinologisk afdeling, der er 
specialiseret i hormoner.  
 
De manglende informationer kommer ikke alene til udtryk ift. de praktiske aspekter af 
informanternes forløb, men også i relation til informationer og samtykke gennem 
forløbet. Oskar beskriver i nedenstående citat, at han har en oplevelse af, at der ikke 
bliver givet informationer angående forløbet på en måde, så det bliver sat i 
sammenhæng med, hvilken rolle det kan spille for transpersonerne i forløbet. Oskar 
beskriver det som hæmmende for hans mulighed for selv at tage stilling til og 
beslutninger omkring hans eget liv i relation til forløbet på Sexologisk Klinik:  
  

Hmm, det ved jeg ikke helt, altså det mener de slet ikke, man kan i det 
danske sundhedssystem i det hele taget og det/Jeg ved ikke om øh 
definitionen af informeret samtykke så (-) at de forstår den anderledes end 
jeg forstår informeret samtykke. For det det der er mit indtryk, og det er 
det, jeg ville synes, var ideelt, det et det som også er mit indtryk, at der er 
rigtigt mange, der ville synes, var ret fedt, hvis man kunne komme ind og 
så få at vide: Okay, men hvad hvad indebærer det for for dig? Øh at skulle 
f.eks. starte på hormoner eller starte på en operation eller whatever (mmm). 
Og sådan: Hvad oplever vi, at andre ligesom at de at andre har erfaret og 
sådan, at man kunne snakke om det på én eller anden måde og blive 
informeret om: Hvad vil det sige (mmm) og hvad vil det sige konkret for 
mig? Øhm og så kunne man selv, altså så er folk jo selv i stand til og så 
stille altså tage stilling til, om (ja) om det er rigtigt eller ej for én selv. Øhm 
men den mulighed får man bare ikke, altså man er slet ikke en del af at 
skulle vurdere: Hvad er rigtigt eller forkert for mig (nej)?  
(Oskar) 

 
At informanterne har en oplevelse af at de ikke får og ikke er berettiget til 
informationer omkring deres forløb samtidig med at de føler at deres tid ofte bliver 
spildt, men at det blot er tingene tilstand og at de må finde sig i det bliver særligt 
eksemplificeret af følgende citat fra Hjalte:  
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Der var ikke rigtigt noget respekt over for mig (ja). Øh men (-) at der var 
det der pres, at jeg følte at jeg skulle respektere dem rigtigt meget, fordi 
ellers så fik jeg ikke det, jeg ville, som var hormoner og operationer 
(mmm). Så ja  
(Hjalte) 

 
Heri beskrives det, at han oplever, at han ikke blev mødt med respekt, men at han 
samtidig skulle respektere behandlerne på Sexolgisk Klinik for at kunne få lov til at gå 
videre med sin kønsbekræftende medicinske behandling. Han oplever altså, at 
respekten for behandleren er et krav for at få adgang til den hjælp, han behov for, også 
selvom han føler, at denne respekt ikke er gengældt.  
 

7.1.4 Stereotypisering 
Informanterne kommer igennem interviewene ind på, hvordan der på Sexologisk 
Klinik eksisterer visse stereotyper omkring køn og transpersoner. Nogle af de mest 
fremtrædende stereotyper drejer sig om køn, hvor behandlerne lader til, ud fra 
informanternes oplevelser, at have et meget binært syn på køn. Blandt andet beskriver 
Hjalte, hvordan han er blevet spurgt om, hvorvidt han legede med Barbie eller Action 
Man, da han var barn. Denne type spørgsmål har givet ham en oplevelse af ikke at 
blive accepteret, fordi sammenkædningen mellem hans køn og dét legetøj han har leget 
med som barn ifølge ham er overflødig og ligegyldig: 
 

Det er jo ikke særligt fedt altså, det er meget stressende på én eller anden 
måde øh, at man ikke bare føler, man kan blive accepteret, som man er. Og 
at der er altså. De kan jo ikke forstå, der er ikke noget, der hedder 
drengefarver og der er ikke noget pigefarver, og hvis man har leget med 
Barbiedukker eller actionfigurer, det er da fuldstændigt ligemeget. Det 
handler jo ikke om det, det handler om følelsen af at være i en krop, man 
ikke har lyst til (mmm) og altså jeg kan ikke rigtigt se, hvordan at lege med 
Lego-klodser eller Barbiedukker kan gøre nogen stor forskel. Øhm (-) og 
det det var meget (-) ikke særligt forstående, ikke særligt accepterende og 
ikke særligt øh (-) altså åbne eller ja. Sådan meget fordomsfuldt på én eller 
anden måde og ja. Det var ikke særligt fedt, fordi det var bare nedgørende 
(mmm). Man følte sig bare som ingenting (mmm). Ja  
(Hjalte) 

 
Det kan altså tyde på, at behandlerne på Sexologisk Klinik opererer ud fra en meget 
normativ forståelse af køn, hvor drenge og piger leger med forskelligt legetøj, og hvor 
arten af legetøj en person har leget med som barn kan være en afgørende faktor for 
forståelsen af kønnet som voksen og dermed, om de kan modtage kønsbekræftende 
medicinsk behandling, hvilket Oskar også kommer ind på i følgende citat:  
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Så for mig i hvert fald, så var der mange faktorer, der spillede ind i, at 
(mmm) at det er bare så komplekst, at du ikke kan sige: ”Nå men fordi at 
du godt kunne lide at lege med biler, jamen så så kan/Det er sådan/Så kan 
du godt, så kan det godt være, du er transperson”. Altså der er, det er bare 
sådan (ja), virkeligheden er bare så meget mere kompleks end det (mmm).  
(Oskar) 

 
Informanterne har ligeledes angivet, at der fra behandlernes side er et stort fokus på 
informanternes seksualitet, hvilket i praksis betyder, at behandlerne er meget optaget 
af at sammenkæde transpersoners seksualitet og køn. Det eksemplificeres blandt andet 
af Daniel, når han beskriver, at seksualiteten kan være determinerende for, hvordan 
behandlerne anskuer kønnet:  
 

[M]en der har de en eller anden ja norm normforståelse kan man sige det 
sådan om at jamen alle mænd de vil gerne have sex sådan, alle kvinder vil 
gerne have sex sådan, okay hvis du er født i en kvindekrop men er mand 
og stadig godt kan lide at blive penetreret, men så ergo kan du ikke være 
mand eller (mmm) det er sådan nogen ting (ja)  
(Daniel) 

 
Daniels oplevelse er altså, at det fra behandlernes side menes, at transpersoner pr. 
definition er heteroseksuelle, hvorfor det ikke er velset, hvis man ikke udøver sin 
seksualitet heteronormativt.  
 
Det er igennem interviewene ligeledes blevet tydeligt, at informanterne oplever, at der 
generelt er korrekte og forkerte svar på de spørgsmål, de af behandlerne får stillet. 
Fordi spørgsmålene læner sig kraftigt op ad kønsstereotyper, udleder alle tre 
informanter, at der er en forventning om, at mænd vil svare det ene, mens kvinder vil 
svare det andet.    
 

Og det er ikke ret svært at finde ud af, hvad det er, de leder efter, når de 
spørger om de ting, de spørger om, for der er meget sådan kønsstereotype 
spørgsmål, som du så skal svare, altså hvor der er et rigtigt og et forkert 
svar, sådan var det i hvert fald på det tidspunkt (mmm) øhm.  
(Oskar) 

 
Oveni at de alle tre har oplevelser af, at der er rigtige og forkerte svar på de spørgsmål 
de bliver stillet, der knytter sig tæt til stereotyper, angiver blandt andet Hjalte ligeledes, 
at han gennem forløbet har oplevet et pres for at performe sit køn på en bestemt måde:  
 

Øhm at hvis f.eks. i min situation, hvor jeg går fra kvinde til mand, at så 
skulle jeg være meget maskulin for, at de ville acceptere mig. Altså, jeg 
skulle øh helst have helt kort hår og (-) have størrelse 43 i fødder eller et 
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eller andet. Og øh gå i drengetøj, og man måtte ikke have øh lange negle 
eller alt for mange armbånd eller blingbling eller øreringe eller altså sådan 
nogen ”pigeting” (mmm) altså fordi at det blev tegnet som eller som 
feminint, og det kunne drenge ikke  
(Hjalte) 

 
For at opsummere oplever informanterne altså, at behandlerne agerer ud fra både 
kønsstereotyper og seksuelle stereotyper overfor dem, og at denne ageren påvirker 
informanterne ved, at de føler sig pressede til at angive bestemte svar eller performe 
deres køn i overensstemmelse med disse stereotyper.  
 

7.1.5 Tillid til behandler  

Følgende eksemplificeringer omhandler informanternes manglende tillid til de 
behandlere, der varetager deres forløb. En stor del af mistilliden fra informanterne 
stammer fra deres oplevelse af, at personalet på Sexologisk Klinik er uvidende 
omkring de problemstillinger, der er forbundet med at være transkønnet. Bl.a. 
udtrykker Oskar, at han oplever uvidenhed fra personalet, når han har en fornemmelse 
af, at de reproducerer de samme stereotyper som findes ude i samfundet og, at det, 
netop fordi det kommer fra behandlere på Sexologisk Klinik, er meget værre end det 
han møder ude på gaden:  
 

Det der gør, at jeg i min hverdag føler mig/Følte mig og føler mig, nogen 
gange som mindre værd end alle andre, det oplever man også inde på 
Sexologisk Klinik, et sted, hvor man måske kunne forvente, at de (-) øh, 
fordi de skulle være eksperter og højt specialiserede (mmm), så burde de 
måske vide, at de ikke skal sådan reproducere alle de samme (-) ting, som 
man møder ude i verden, som er nederen (mmm), så gør de det samme, 
bare gange ti (mmm).  
(Oskar) 

 
Samtidig giver han også udtryk for, at det ikke kun er psykologerne på Sexologisk 
Klinik, han oplever uvidenhed fra, men også fra de, der har med hans 
hormonbehandling at gøre:  
 

[D]et er jo stadig dem, der har skullet stå for min hormonbehandling og 
sådan noget så, og det har der også været issues med, som de ikke, der har 
også været, der har ja, der har været problemer lige siden (okay), jeg 
startede, øhm fordi de ikke øhm ved, hvad de snakker om (okay). Øhm så 
man bliver heller ikke, det er ikke kun psykologerne på Sexologisk Klinik, 
den er gal med, det er også gynækologerne, der øh også mener, de er 
eksperter på noget, de ikke er eksperter i  
(Oskar) 
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Udover at informanterne giver udtryk for, at de har en oplevelse af, at personalet i 
forbindelse med Sexologisk Klinik er uvidende, oplever Daniel bl.a. også manglende 
tillid til behandlerne, fordi han føler, at der er en manglende forståelse og støtte overfor 
klienterne. Daniel forklarer, at han oplever, at der er en sammenhæng mellem det at 
være transperson og det at have depression og angst, men at behandlerne ikke ser den 
sammenhæng og kræver, at vedkommende skal gå i behandling for disse lidelser før 
det kan komme på tale, at de kan få kønsbekræftende medicinsk behandling på 
Sexologisk Klinik:  
 

Det også er ret frustrerende, det er det her med at (-) behandlerne inde på 
Sexologisk Klinik de har ikke nogen forståelse for at de ting som mange 
går og bakser med. Altså der / Jeg tror / Jeg ved ikke en gang, hvor mange, 
det kan være i kan undersøge det, der er transkønnede som både har angst 
og depression og alle mulige ting, altså det er jo helt massivt, hvor mange 
der er (mmm), øhm men behandlerne siger: nå, men så skal du have styr 
på det (mmm), før at du kan gå videre med din behandling herinde hos os, 
men de forstår bare ikke det der med at, jamen det er jo en altså (-) 
biprodukt af det at være transkønnet (mmm). Det er jo ikke fordi, man først 
får en depression og angst og så bliver transkønnet, men det kommer jo, 
fordi at du ikke (ja) kan få lov at komme videre med den behandling (ja), 
du gerne vil have (ja) (mmm) ja  
(Daniel) 

 
Det, han mener er problematisk er, at han har en oplevelse af, at transpersoner får angst 
og depression pga. de udfordringer, der er forbundet med at være transperson: Hvoraf 
én kan være, at forløbene på Sexologisk Klinik går langsomt.  

Udover at informanterne oplever, at der er manglende forståelse fra 
behandlerne, har Daniel oplevet, at der bliver fejltolket på de informationer, han giver, 
når han har samtaler med behandlerne. Bl.a. beskriver han, at der i hans journal står, 
at han ikke vil have børn, men det, han svarede, var at han ikke ville være gravid. Mere 
generelt om emnet udtrykker han:  
 

[D]e [behandlerne] fortolker rigtig meget på, hvad man siger (okay) og det 
ved jeg ikke om er et psykologfag, men jeg har det meget med at, hvis jeg 
siger den er firkantet, så er den firkantet. Så skal du ikke begynde at 
fortolke på om den måske er lidt rund over i siden eller sådan noget fordi 
det er ikke det, jeg mener (nej). Så når jeg siger noget og de så begynder 
at fortolke på det ud fra, hvad de tror jeg mener og deres egen forståelser 
af tingene (mmm), så bliver det bare til noget andet end, hvad jeg har sagt. 
Hvor jeg er sådan, det skal ligesom altså det der kommer til at følge mig, 
fordi du tror at jeg mente noget, da jeg sagde noget (ja) og det var ikke det 
jeg mente (mmm), jeg mente det jeg sagde (ja). Øhm det kan også godt 
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være lidt frustrerende (ja). Så ja, man skal virkelig veje sine ord og sine 
fortolkninger (ja) af de ting der bliver sagt.  
(Daniel) 

 
Behandlerne er ligeledes med til at skabe mistillid fra informanterne, fordi der er 
mange beslutningsprocesser, klienterne ikke får nogen forklaringer på. Bl.a. bliver 
baggrunden for de spørgsmål, der bliver stillet gennem forløbet, ikke forklaret. Om 
dette siger Hjalte: “De fortæller ikke, hvorfor de gør tingene, de gør det bare og hvis 
man spørger ind til, hvorfor så er det bare sådan: jamen det er nødvendigt. Nå okay 
(!)”. Hjalte har en oplevelse af, at behandlerne ikke er åbne omkring, hvordan tingene 
bliver gjort på Sexologisk Klinik, og dette er først noget, der er blevet tydeligt, fordi 
han har spurgt ind til det. Ellers har han en oplevelse af, at processerne i hans forløb 
er sket uden forudgående information til ham.  
 
Et særligt vigtigt aspekt af informanternes relation til behandlerne drejer sig om, at 
behandlerne både besidder en rådgivende og en bevilligende funktion ift. 
transpersoner, der er i forløb på Sexologisk Klinik. Det er altså behandlerne, der både 
skal agere støttende rådgivere gennem forløbet samtidig med, at de skal sidde med på 
konferencer og deltage i beslutningen om, hvorvidt klienterne skal have adgang til 
kønsbekræftende medicinsk behandling. Dette er problematisk, fordi det skaber 
utryghed for informanterne, idet de ikke føler, de kan betro sig til deres behandlere og 
fortælle, hvordan de virkelig har det af frygt for, at deres forløb enten forsinkes eller 
stoppes. Oskar beskriver lige netop dette i citatet nedenfor, hvor han påpeger, at der er 
et ulige magtforhold mellem behandlerne og transpersonerne, fordi det netop er 
behandlerne, der har lov til at tage beslutninger om det videre forløb: 
 

Eller hvis at Sexologisk Klinik nu havde været sådan et sted, hvor at man 
faktisk, som de selv lidt siger, de er, men som de ikke er, det her med at de 
kan være øh, fordi det jo er, er jo psykologer bl.a. og psykiatere, man taler 
med, at man, at de kan være én eller anden form for støtte (ja), men det 
kan de bare aldrig blive, så længe at det også er dem, der kan bes/Tage 
beslutninger (nej) på mine vegne, altså der er et helt skævt magtforhold i 
det (ja). Det ville være altså i den idéelle verden, så ville det være rigtigt 
godt, at man kunne få lov til at tale med nogen psykologer eller en 
psykiater eller hvad man nu havde lyst til, men det skulle bare være et valg, 
synes jeg. Øh og så skulle det være nogen, der ikke havde noget at gøre 
med at skulle beslutte noget på ens vegne (mmm), fordi jeg kan jo ikke 
sidde og være ærlig over for nogle mennesker, som der skal beslutte, sådan 
en vigtig altså ting i mit liv (nej), der nærmest har mit liv i deres hænder, 
for det er altså, det er det, de har.  
(Oskar) 

 
Udledt af problematikkerne, der er forbundet med, at behandlerne både besidder en 
bevilligende og en rådgivende funktion på Sexologisk Klinik, ses i interviewene, at 
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informanterne ikke tør at give udtryk for, hvordan de egentlig har det over for 
behandlerne. Daniel taler bl.a. om emnet tvivl i relation til forløbet. Han udtrykker, at 
mange er i tvivl om, hvordan et forløb på Sexologisk Klinik vil påvirke dem og deres 
familie samt hvilke kønsbekræftende medicinske behandlinger, der er nødvendige for, 
at de kan være tilfredse med deres kroppe. Derudover har Daniel en oplevelse af, at 
det ikke er muligt at tale om denne tvivl netop af frygt for, at forløbet bliver stoppet 
eller forhalet. Han udtaler bl.a.: “Så er det bedre at blive godkendt og så selv trække 
det tilbage senere, for hvis først du er i tvivl, så er der eddermanme lang vej igen.” 
(Daniel). 
 
Han advokerer altså for, at hvis man som transperson har tvivlsspørgsmål vedrørende 
sit forløb, skal man ikke verbalisere dem før efter man har modtaget en godkendelse, 
eller mere ideelt: Slet ikke verbalisere tvivlen.  
 
De aspekter, der knytter sig til temaet “tillid til behandler” er altså baseret på 
informanternes udtalelser vedrørende informanternes oplevelse af, at behandlerne ikke 
besidder nogen særlig viden på området, ikke agerer støttende og forstående i mødet 
med transpersonerne i forløb og fejltolker samtaler og journalfører fejltolkningerne 
således, at disse kommer til at følge personen gennem forløbet. Temaet er også 
funderet i informanternes oplevelse af, at beslutningsprocesserne gennem 
informanternes forløb på Sexologisk Klinik er skjulte/usagte, og at tilliden mellem 
informanterne og behandlerne altid vil være udfordret, så længe behandlerne har en 
dobbeltrolle gennem forløbet, hvor de både er dem, der skal forsøge at støtte og vejlede 
men også er dem, der har medbestemmelsesretten ift. godkendelse til kønsbekræftende 
medicinsk behandling.   

7.1.6 Trans-community 
Trans-community er også et tema, der er identificeret i empirien. Især taler Oskar om, 
hvordan communities bestående af transpersoner er blevet mere udbredte bl.a. på 
baggrund af at Sexologisk Klinik tidligere har haft et rygte om, at det var umuligt at 
blive godkendt til kønsbekræftende medicinsk behandling:  
 

[D]e har jo (-) øh, hvad skal man sige, de har jo noget af et rygte (mmm), 
Sexologisk Klinik. Og har haft det i lang tid, fordi at at sådan, nu er det 
blevet bedre, men altså der er har været rigtigt mange år, hvor at øhm, hvor 
der simpelthen er så få transpersoner, der har kommet igennem og har fået 
lov til øh at starte i hormonbehandling eller få operationer eller hvad de nu 
har ønsket. Øhm (-) så for at der overhovedet er nogen, der har kunnet få 
lov til at komme igennem, så har der blevet nødt til at være én eller anden 
form for sådan vidensdeling omkring det. Øhm og nu er der jo, der er jo 
flere transpersoner rundt omkring end man tror, men så mange er der jo 
alligevel ikke, så der er, så der er øhm (-) på det tidspunkt hvor jeg skulle 
igennem, der var det ret let at finde nogen at gribe ud til, og så altså skrive 
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på Facebook og spørge (mmm): Hey, jeg skal dette her nu, og hvordan skal 
jeg, har du nogle gode råd eller et eller andet?  
(Oskar)  

 
Det fremgår også fra Oskars beskrivelser af disse communities, at transpersoner 
hjælper hinanden med at komme igennem forløb på den bedste og mest skånsomme 
måde muligt. Udover at forberede hinanden inden de skal i forløb og hjælpe hinanden 
under forløbet, agerer transpersoner også støtte for hinanden efter forløbene er slut, 
fordi det for nogen er en meget voldsom oplevelse at være i forløb på Sexologisk 
Klinik:  
 

Der er både sådan en, hvad skal man sige, folk der hjælper hinanden ift. at 
skulle forberede sig på at skulle derind, men der er også rigtigt mange, der 
bruger det sådan under forløbene og så efter (mmm), fordi at at nu talte jeg 
f.eks. med nogen i går, som der er med i noget, der hedder Ung Trans, som 
laver sådan sommerlejre for unge transpersoner under 18, og de oplever 
rigtigt mange, der øh nærmest bruger dem som (-) øhm ikke altså jo sådan 
en form for nærm- altså sådan psykologer, fordi at de har så meget øh (-) 
altså man kan vel godt kalde det traumer over at have været have været 
derinde på Sexologisk Klinik og sådan så. Det er både sådan at man bruger 
hinanden før, under og også efter, fordi at der er nogen, der kommer ud 
derfra bagefter og har det rigtigt dårligt (ja), øhm fordi de ikke har været 
måske været klar på det at de skulle derind, eller bare har haft sådan en 
ubehagelig oplevelse derinde at man har brug for at snakke med nogen om 
bagefter. Og så er det bare øh selvom selvfølgelig alle transpersoner er 
også forskellige og har forskellige oplevelser med det, men så bare det der 
med at man så snakker med nogen, der enten har været igennem det selv 
eller i hvert fald forstår de sådan problematikker øh (mmm) (ja) som ja. 
Men det er noget der altså, nu er det jo også let med Facebook og sådan at 
man kan (mmm) på én eller anden måde erfaringsudveksle om alle mulige 
ting, men der er jo også transpersoner, der kommer ind og synes, at 
Sexologisk Klinik er helt fint. Men det er jo fordi, hvis man passer ind i 
sådan den kasse, de gerne vil have (ja), så behøver man jo ikke (nej) altså 
være nervøs for noget.  
(Oskar)  

 
Transpersoner søger altså at beskytte hinanden og give hinanden den støtte, der som 
tidligere beskrevet ikke nødvendigvis bliver givet af behandlerne på Sexologisk 
Klinik. Det bliver også tydeliggjort af nedenstående citat fra Hjalte, hvor han 
beskriver, at venner har advaret ham, inden han begyndte i forløb på Sexologisk Klinik 
netop i et forsøg på at forberede ham således, at forløbet ikke ville påvirke ham for 
meget. Hjalte beskriver ligeledes, at ud fra hans oplevelse er det hårdeste ikke det at 
være transkønnet i sig selv, men netop det at være i forløb på Sexologisk Klinik, fordi 
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han mener, at det er derinde, man som transperson bliver knækket, hvorfor det også er 
vigtigt, at der er communities, hvor transpersoner kan søge hjælp og støtte:  
 

Altså jeg jeg vidste, at jeg var transkønnet (ja) inden jeg startede (okay). 
Øh og jeg havde forberedt mig selv mentalt på, at det godt kunne være en 
hård proces de dér to år, øh fordi jeg har nogen bekendte og venner, som 
har været igennem processen øh før jeg startede (mmm) øh (-), og øh de 
har jo så fortalt, hvordan deres oplevelser har været (mmm) og ligesom 
forberedt mig lidt og øh advaret mig på én eller anden måde (mmm) og 
sige sådan: ”Det kan godt være, det er hårdt at være transkønnet, men du 
skal SATEME have en god psyke for at være to år inde på klinikken”, fordi 
hvis der er noget, der kan knække én så (-) ja. Det er ikke dét at være 
transkønnet, der er det hårdeste af de to ting i hvert fald  
(Hjalte) 

7.2 Teoretisk analyse 
I ovenstående afsnit blev hvert tema selvstændigt beskrevet med eksempler fra 
empirien. Nærværende afsnit søger at argumentere for, hvordan temaerne vha. 
teorierne kan belyse hver sin del af en større proces, hvor relationen mellem behandler 
og klient er i centrum og dermed hvorfor, det er givende at behandle temaerne samlet 
i den teoretiske analyse. Dette vil gøres ved at beskrive, hvordan magtbalancen mellem 
behandler og klient forskydes under de forhold, der eksisterer på Sexologisk Klinik.  
 
Ifølge Poteat et al. (2013) er behandlernes uvidenhed på området med til at skabe 
mistillid fra klienternes side. Denne mistillid er med til at forskyde magtbalance 
mellem behandler og klient, hvorfor behandlerne søger at genoprette magtbalancen. 
Dette kan de gøre gennem stigmatisering.  
 
I empirien er det identificeret i temaet “tillid til behandler”, at informanterne nærer 
mistillid mod deres behandlere på Sexologisk Klinik. Samtidig ses det i empirien, at 
stigmatisering bl.a. opleves ved, at behandlerne nærer mistro til informanterne, f.eks. 
i form af at stille spørgsmålstegn ved informanternes køn. Ligeledes oplever 
informanterne bl.a. kønsnormative forestillinger og patologisering af transkønnethed 
fra behandlernes side, hvilket også kan kategoriseres som stigmatisering. 
Informanterne oplever også stigmatisering fra behandlernes side i form af manglende 
respekt, herunder manglende respekt for navn, køn og pronomen. Dette viser altså, at 
flere af de identificerede temaer fra empirien (“magtforhold”, “mistro mod 
transpersoner”, “stereotypisering” og “respekt”) alle kan være forskellige dele af 
stigmatiseringsstrategier, som Poteat et al. (2017) påpeger, at behandlere kan benytte 
sig af for at genoprette en forskudt magtposition mellem klient og behandler. Endelig 
påpeger Poteat et al. (2017), at stigmatisering af klienterne fra behandlernes side fører 
til en yderligere svækket tillid fra klienterne, hvorfor processen, der udspiller sig i 
behandlernes forsøg på at genoprette den forskudte magtrelation, starter forfra.  
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Ifølge Poteat et al. (2013) kan klienter vælge at modsætte sig behandlernes 
stigmatisering, men at det er nærmest umuligt at gøre dette ved at kritisere behandlerne 
eller droppe ud af forløbet. I empirien er det identificeret i temaet “magtforhold”, at 
informanterne forsøger at manipulere med behandleres konklusioner, idet de fortæller 
fejlagtig information, som de ved, behandleren gerne vil høre med forventningen om, 
at det kan få deres forløb til at gå mere gnidningsfrit. Dette vejleder de samtidig 
hinanden i på eksempelvis Facebook, hvilket ses i temaet “trans-community”. Dette 
kan betragtes som en form for modstand mod vilkårene på Sexologisk Klinik, hvilket 
igen får indflydelse på magtforholdet mellem klient og behandler, hvorfor dette også 
er en del af en cirkulær proces, som illustreres i modellen nedenfor.  
 

 
 

7.2.1 Klient-/behandlerrelation 
Det er gennemgående for alle projektets tre informanter, at de i deres forløb på 
Sexologisk Klinik har oplevet, at deres behandler manglede viden på området, hvilket 
har svækket tilliden hos informanterne til, at de blev tilbudt den rette behandling.  
 

[D]et havde været rart, hvis at jeg havde følt, det var professionelle på 
klinikken, øh som var forstående og som vidste mere end jeg gjorde. Øh 
fordi alt det, som jeg ved, det har øh altså det har jeg fundet på Google og 
på YouTube, og alt det, som de vidste, det øh tror jeg de har fundet i én 
bog, og så har de lige kigget lidt i den og så: ”Nå, det er nok godt nok” 
altså ja (ja). Det havde været rart, at de vidste mere end jeg gjorde, så når 
jeg havde nogle spørgsmål, at de så faktisk kunne svare på det i stedet for 
at sige: ”Dét beklager jeg, det kan jeg ikke lige svare på. Prøv at gå hjem 
og google”  
(Hjalte) 
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Samtidig fortæller Hjalte om oplevelsen af at være nødt til at uddanne sin behandler, 
fordi denne mangler viden om transkønnede: “[N]år jeg fortalte noget, så kunne de 
godt nogle gange spørge: ”Hvad betyder det?” og da var jeg sådan: “Undskyld mig, 
det er dig, der er den professionelle!”” (Hjalte). 
 
Hos Westerbotn et al. (2017) ses det også, at transkønnede klienter oplever at skulle 
uddanne deres behandler om transkønnedes behov, hvilket også ses hos Poteat et al. 
(2013). Både mistilliden til behandleren, behandlerens uvidenhed og det, at det ofte er 
nødvendigt at transkønnede klienter uddanner deres behandler, skaber ifølge Poteat et 
al. (2013) en forskydning i den traditionelle klient-/behandlerrelation, hvor 
behandleren er den dominante i magtforholdet, fordi denne bliver anset som eksperten 
i det fælles tredje: Klientens tilstand (Poteat et al., 2013). For at genoprette den 
forskudte magtrelation, kan behandleren, ifølge Poteat et al., benytte sig af 
stigmatisering af klienten, hvilket både kan foregå intentionelt og ikke-intentionelt 
(Poteat et al., 2013). Ifølge Breton (2004) er det muligt at udøve magt over en anden, 
hvis magtudøveren er i stand til at formidle ressourcer. I dette tilfælde er behandleren 
på Sexologisk Klinik i stand til at formidle en ressource, som klienten er interesseret 
i, hvilket er en godkendelse til at modtage kønsbekræftende medicinsk behandling. 
Idet informanterne oplever, at denne godkendelse er betinget af, at de lever op til 
bestemte standarder hos Sexologisk Klinik, kan der både argumenteres for, at 
behandleren har det, Breton (2004) kalder belønningsmagt, fordi transpersonerne kan 
få en godkendelse som “belønning”, hvis de klarer forløbet efter Sexologisk Kliniks 
standarder, og at behandleren har det, Breton kalder strafmagt, fordi klienterne kan 
straffes med en afvisning, hvis de ikke lever op til Sexologisk Kliniks standarder under 
forløbet. Dermed er det altså muligt for behandleren at udøve magt gennem 
stigmatisering over klienten for at genoprette den traditionelle magtrelation.  
 
Denne stigmatisering kan eksempelvis komme til udtryk ved, at behandleren er 
mistroisk over for klientens køn, som det ses i studiet lavet af Westerbotn et al. (2017), 
hvor alle informanter har oplevet, at deres behandler har sat spørgsmålstegn ved deres 
køn og nogle endda har oplevet, at få deres køn direkte udfordret af deres behandler. 
At få sat spørgsmålstegn ved og udfordret sit køn, er også noget, der har gjort sig 
gældende for informanterne i nærværende projekts oplevelser. Bl.a. fortæller Hjalte 
om en oplevelse, hvor han følte, at hans behandler forsøgte at få ham til at skifte 
mening omkring hans transition:  
 

[D]e har spurgt meget ind til sådan øh hvordan det kunne være, at jeg 
valgte det tøj, som jeg gik i. Altså, hvorfor jeg valgte dét tøj (mmm). Om 
jeg havde prøvet at gå i kjoler eller altså sådan noget. Om jeg havde 
prøvet at have langt hår, om jeg havde prøvet at tage make-up på, om 
ikke jeg syntes, jeg skulle prøve det igen, altså de prøvede sådan: Om 
ikke at jeg var sikker på, altså: ”Hvis nu du lige prøver det én gang til, så 
kan det være, du skifter mening”  
(Hjalte) 

 



 67 

De måder, behandlere kan udøve stigmatisering af klienter på, vil ifølge Poteat et al. 
(2013) være præget af den stigmatisering og de fordomme om transpersoner, der findes 
i omverdenen omkring dem, idet selv ikke professionelle behandlere altid kan løsrive 
sig fra disse. Dette bekræftes af Oskars oplevelse med diskrimination på Sexologisk 
Klinik:  
 

[J]eg har blokeret det lidt, fordi at (-) at der basicallly var nogen andre, der 
skulle bestemme: Kan jeg få lov til at leve, eller skal jeg dø? Altså det er 
sådan, det er meget sat på spidsen, men det var sådan, jeg havde det (ja). 
Øh så jeg har faktisk lidt svært ved at sætte ord på sådan det store ubehag, 
der er ved at fuldstændigt blive umyndiggjort. Øhm (-) for én ting er, ja det 
er da ubehageligt at du skal sådan sidde og snakke med nogle mennesker, 
der slet ikke mener, at du er i stand til at tage nogen former for fornuftige 
beslutninger på egne vegne. Øhm (-) men det er lige så meget, fordi det 
kommer jo/Altså grunden til, at de har den opfattelse af det inde på 
Sexologisk Klinik, det kommer jo af en grund. Det er jo fordi man også 
møder det ude i samfundet. De er jo også mennesker, der altså (-) det 
kommer af en årsag  
(Oskar) 

 
I ovenstående citat peger Oskar på, at han oplever, at der eksisterer en fordom hos både 
behandlere og i det omkringliggende samfund omkring, at transpersoner ikke er i stand 
til at tage stilling til deres køn selv. Denne fordom identificerer Gazzola og Morrison 
(2014) også, idet de konkluderer, at der eksisterer en fordom om, at transpersoner er 
forvirrede, og har brug for hjælp til at finde ud af deres køn. Derudover identificerer 
de også den fordom, der går på, at transpersoner er psykisk syge, hvilket Oskar også 
har mødt på Sexologisk Klinik. Opfattelsen af, at en transperson er psykisk syg kan 
muligvis være et levn fra mange år, hvor transkønnethed er blevet betragtet som en 
psykisk lidelse, og først for nyligt er ophørt med at blive klassificeret som dette. Alle 
informanterne har startet deres forløb på Sexologisk Klinik, før transkønnethed blev 
fjernet fra WHO’s diagnosemanual, men de har alle tre stadig været i forløb efter 
transkønnethed blev fjernet fra diagnoselisten, og Daniel beskriver at han ikke har 
oplevet væsentlige ændringer i behandlernes tilgang til ham. Derfor kan tilgangen til 
transkønnethed som psykisk lidelse ikke kun forklares ved, at behandlerne arbejder 
efter gældende diagnosekriterier, hvorfor det kan antages, at deres tilgang også præges 
af fordommen om, at transpersoner er psykisk syge. Om denne tilgang hos behandlerne 
beskriver Oskar:  
 

[M]an har lov til at bestemme over sin egen krop på SÅ mange måder . . . 
Men lige så snart, det har noget med køn at gøre, hvis du sådan overskrider 
nogle grænser på dén måde (mmm) (-) så har du lige pludselig ikke, altså 
så er det ligesom om, så blive du sat i en kasse, der gør at: Nej det! Altså 
så, så må du, enten må du være lidt bims, eller også så må du i hvert fald 
være ude af stand til sådan at vurdere, hvad der er bedst for dig selv  
(Oskar) 

 
At Oskar oplever at møde en tilgang på Sexologisk Klinik om, at han ikke kan tage 
stilling til sin egen situation, kan ifølge Breton (2004) også skyldes en værdimæssig 
orientering i samfundet, som indebærer, at det i meget højere grad er det medicinske 
paradigme end paradigmer, der beskæftiger sig med social forandring, der præger 
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samfundets syn på mennesket. I det medicinske paradigme - og dermed i samfundet i 
dag - ses systemets professionelle ifølge Breton (2004) som dem, der bedst ved, hvad 
individet, de møder, har brug for, og derfor forsømmes individets egne ønsker og 
holdninger til sin situation samtidig med, at det af systemet fornægtes, at individet selv 
er i stand til at vurdere sin egen situation. I ovenstående citat omtaler Oskar 
frustrationen ved, at det er behandlerne på Sexologisk Klinik, der skal vurdere, om han 
kan indstilles til - og dermed modtage -  kønsbekræftende medicinsk behandling, 
baseret på, hvordan han klarer de undersøgelser og tests, Sexologisk Klinik foretager 
igennem hans forløb. Kun hvis en transperson opnår godkendelse fra Sexologisk 
Klinik, kan vedkommende modtage kønsbekræftende medicinsk behandling. Forstået 
ud fra Bretons (2004) teori om empowerment oplever Oskar altså, at systemet - her 
repræsenteret af institutionen Sexologisk Klinik - underkender hans evne til at vurdere 
sin egen situation og sine egne behov ifm. hans køn, idet systemets tilgang er, at de 
professionelle på Sexologisk Klinik er bedre til at vurdere, hvad der skal ske med hans 
krop, end han selv er, fordi de alene skal godkende, om han må modtage 
kønsbekræftende medicinsk behandling. Denne opfattelse af, Oskar ikke selv er i stand 
til at vurdere, hvad der er bedst for sin egen krop, beskriver han, får ham til at føle sig 
som et andenrangsmenneske:  
 

Den behandling, jeg fik der og at man bare skal finde sig i de der ting, de 
har gjort lidt (-) på at jeg sådan jeg kan stadig have det sådan, men især på 
det tidspunkt, føler mig som sådan et andenrangsmenneske. Sådan at de var 
ligesom: Heroppe *viser niveau over hovedet med hånden* som 
cispersoner, og de ved, hvad de snakker om . . . Det er enormt ubehageligt 
(-) at blive sat i sådan en kasse som om at man ”nå men okay, fordi du tror, 
at du er transperson, så er du helt ude af stand til at tage stilling til noget 
som helst selv”.  
(Oskar) 

 
Gazzola og Morrison (2014) beskriver en yderligere årsag til, at man som transperson 
kan have følelsen af at blive set som et andenrangsmenneske. Gazzola og Morrison 
(2014) påpeger nemlig, at en forekommende fordom og stereotyp om transpersoner er, 
at det er stakler, man skal have medlidenhed med. Dette kan muligvis ligge i 
forlængelse af en tilslutning til fordommen om, at transpersoner er psykisk syge eller 
forvirrede. Det kan selvfølgelig også være et udtryk for klarhed omkring, at 
transpersoner bliver udsat for diskrimination. Mulige ophav til denne fordom og 
stereotyp, kommer Gazzola og Morrison (2014) ikke yderligere ind på. Dog beskriver 
de, at medlidenheden med transpersoner kan anses som et udtryk for en refleksion af, 
at de står i en mindre magtfuld position i samfundet (Gazzola & Morrison, 2014) - 
fordi medlidenhed uddeles nedad.  
 
I et sundhedsmæssigt behandlingssystem i et samfund, der har en medicinsk 
værdimæssig orientering, kan man argumentere for, at den fremherskende orientering 
er på menneskets biologi. Ching og Xu (2017) beskriver, hvordan mennesker kan 
benytte sig af biologiske årsagsforklaringer til at belyse personlige karaktertræk ved 
mennesker. Med neuroessentialisme følger ifølge Ching og Xu (2017) et binært syn 
på køn, som værende to kategorier, der består af homogene masser, som er stabile over 
tid og som ikke er fleksible. I neuroessentialisme accepteres kun det tildelte køn som 
gyldigt. I førnævnte citat fra Hjalte, der beskriver en oplevelse af, at hans behandler 
har forsøgt at få ham til at skifte mening ift. hans transition ved at foreslå ham at prøve 
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at gå i kjole eller få langt hår, kan der altså være belæg for at overveje, om denne 
behandler netop taler ud fra en form for neuroessentialisme. Det ses ganske vist ikke, 
at det tildelte køn af denne behandler nødvendigvis opfattes som det eneste mulige, 
men til gengæld oplever Hjalte, at behandleren i hvert fald opfatter Hjaltes tildelte køn 
som det mest efterstræbelsesværdige. Ifølge Ching og Xu (2017) bevirker et 
essentialistisk syn på køn også et formindsket ønske om at støtte op om transpersoners 
rettigheder, mens det også bevirker flere fordomme.  
 
En fordom, der ifølge Gazzola & Morrison (2014) eksisterer om transkønnede er, at 
deres køn og ønsket om transition er betinget af deres seksualitet. Dette ses i Gazzola 
& Madisons studie i tilslutningen til den fordom, der går på, at transpersoner i 
virkeligheden er homoseksuelle, der transitionerer for bedre at kunne tiltrække 
personer af samme køn som transpersonerne blev tildelt ved fødslen (Gazzola & 
Morrison, 2014). Opfattelsen af, at transkønnethed skal ses i sammenhæng med 
seksualitet ses også hos behandlere ifølge Westerbotn et al. (2017). I deres studie har 
en informant bl.a. oplevet, at dennes behandler har talt om alle transkønnede som 
værende sexarbejdere eller havende en seksuel fetish. Den fordom, der kommer til 
udtryk hos denne behandler, går både på sammenhængen mellem transkønnethed og 
seksualitet, men afspejler også et syn, der går på, at transpersoner besidder en form for 
perversion. Fordommen om, at der muligvis hænger perversion sammen med at være 
transperson, har Oskar oplevet fra sin behandler.   
 

[F].eks. én af de ting, man blev spurgt om på det tidspunkt, det var, om 
man øh tænker på sine forældre, når man onanerer f.eks. . . . grunden til, 
man bliver stillet det spørgsmål, det må jo så være, fordi de mener, at det 
er relevant, men (-) eller at der skulle være en sandsynlighed for, at det gør 
man eller sådan, det er bare sådan underlige (-) underlige ting at skulle 
blive spurgt om (ja) altså det er bare én af tingene, der er jo også mange 
andre ting, også det der med at torturere dyr, det bliver man også spurgt 
om eller (-) øhm (-) ja de de er meget sådan de spørgsmål, jeg fandt mest 
ubehagelige, det var sådan dem der handlede om noget seksuelt  
(Oskar) 

 
Oskar præsenterer i ovenstående citat også sin fortolkning af oplevelsen, som bl.a. går 
på, at hans behandler må have en idé om, at Oskars seksualitet er relevant for hans 
transition samtidig med, at der også er risiko for, at han seksualitet indeholder aparte 
eller perverse lyster, fordi han er transperson. Set fra Poteat et al.s (2013) perspektiv, 
kan tilskrivelsen af egenskaben “pervers” til transpersoner opfattes som en 
stigmatiseringsstrategi, der som ovenfor nævnt kan benyttes af behandlere for at 
forsøge at genoprette en forskudt magtbalance. I denne strategi benytter en behandler 
sig ifølge Poteat et al. (2017) af attributionsmodellen, hvor man i højere grad tilskriver 
dårlige egenskaber til personer, man mener selv er skyld i deres marginaliserede 
position. Hvis en behandler deler føromtalte fordom om, at transpersoner transitionerer 
for bedre at kunne udøve deres seksualitet, vil vedkommende formodentlig også mene, 
at transpersoner selv er skyld i deres marginaliserede position, og vil derfor være mere 
tilbøjelig til at tilskrive dem dårlige egenskaber - eksempelvis egenskaben “pervers”.  
 
Oplevelsen af, at behandleren deler fordommen om, at transkønnethed er betinget af 
seksualitet, har Daniel også haft på Sexologisk Klinik:  
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Det er faktisk mest omkring det seksuelle altså, hvor jeg synes det er meget 
meget fremtrædende derinde (ja) øhm (-) omkring det her med sådan at en 
mand skal væ- / Altså have lyst til at penetrere en kvinde og nu altså, nu 
ved jeg selvfølgelig ikke, hvis man er homoseksuel, hvordan de så reagerer 
på det, men (-) jeg kunne godt forestille mig, det er meget sådan: nå, men 
hvorfor vil du så være mand, hvis du er til mænd agtigt (mmm) altså sådan 
på den måde. Øhm altså det bliver sådan meget øh, meget ja meget 
stereotypisk omkring altså hele det der seksuelle med hvem, der er sammen 
med hvem og hvordan man er sammen med dem  
(Daniel) 

 
Ching og Xu (2017) har i deres studie fundet frem til, at jo mere en person betragter 
kønsforskelle som resultat af genetiske forskelle, jo mere tilbøjelig er denne person til 
at have et binært kønssyn, hvor hhv. mænd og kvinder bliver betragtet som to 
homogene kategorier, inden for hvilke der ikke er megen varians. Sagt på en anden 
måde: Jo større magt man tilskriver genetik ift. kønsudtryk, jo mere tilbøjelig er man 
til at tilslutte sig kønsstereotyper. Denne tilslutning til kønsstereotyper oplever alle tre 
informanter som tidligere nævnt hos deres behandlere. Samtidig påpeger Ching og Xu 
(2017), at et neuroessentialistisk synspunkt også medfører flere stereotyper om 
transpersoner. I nedenstående citat ses det, at behandlerens stereotype syn på køn også 
afspejles i et stereotypt syn på det at være transkønnet: 
  

Så de er jo, må jo være at den opfattelse at (mmm) (-) det helst skal være 
på den måde før at du er transperson. Eller før at de kan være sikre på, at 
man er transperson (ja). Der skal være, de her sådan meget tydelige, 
kønsstereotype markører (mmm).  
(Oskar) 

 
Oskar oplever altså, at behandlerne har meget faste stereotype opfattelser af, hvordan 
en transmand agerer og passer han ikke ind i denne, kan behandlerne ikke være sikre 
på, at han er transkønnet.  
 
Hos Westerbotn et al. (2017) ses det også, at informanterne oplever et stereotypt og 
normativt syn på køn og kønsroller på klinikker, der bevilliger kønsbekræftende 
medicinsk behandling. Ifølge Westerbotn et al. (2017) fører dette til, at man som klient 
på disse klinikker må overdrive sit køn og performe det, så det i højere grad lever op 
til hhv. maskuline eller feminine kønsstereotyper. Dette ses også hos nærværende 
speciales informanter, bl.a. hos Hjalte: “[M]an føler bare, der er sådan et vist pres for, 
at man skal være det køn, man gerne vil være, gange to på én eller anden måde” 
(Hjalte). 
  
Følelsen af at være nødt til at overdrive sit kønsudtryk kan ifølge Westerbotn et al. 
(2017) skyldes frygten for at blive afvist for ikke at være hhv. maskulin eller feminin 
nok, hvilket relaterer sig til den føromtalte mistro fra behanderens side ift. klientens 
køn. Dette fund stemmer også overens med Hjaltes oplevelse:  
 

[J]eg føler at, da jeg var til de samtaler, at jeg var nødt til at skulle overdrive 
øh for at de ikke altså, fordi at jeg var bange for, de ikke ville acceptere og 
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ikke give mig hormoner og give mig behandling, hvis jeg ikke var 
maskulin nok  
(Hjalte) 

 
Poteat et al. (2013) beskriver, at en stigmatiseringsstrategi, der fra behandlerens side 
kan bruges for at hævde sin magtposition, er fremmedgørelse. Her kan kønsstereotyper 
eksempelvis anvendes i forsøget på at fremmedgøre klienten fra klientens kønskategori 
ved at påpege, at klienten ikke er “en rigtig mand” eller “en rigtig kvinde”. 
Informanternes oplevelse af, at de må overdrive deres køn, kan fortolkes som en 
reaktion på at blive udsat for et forsøg på fremmedgørelse fra deres kønskategori. 
Oplevelsen af at være nødt til at overdrive sit køn kommer da til udtryk i et forsøg på 
at modbevise denne fremmedgørelse, hvilket informanterne føler, de er nødt til af frygt 
for at blive nægtet behandling på baggrund af ikke at være maskuline nok.  
 
Ligesom det ses hos både Poteat el al. (2013) og Westerbotn et al. (2017) er det også 
en hyppig kilde til frustration blandt transpersoner, at deres behandler bruger forkert 
navn og pronomen, hvilket tolkes som et tegn på manglende respekt (Westerbotn et 
al., 2017). Dette har Hjalte også har oplevet på Sexologisk Klinik.  
 

[D]e tog ikke rigtigt hensyn. Altså hvis man føler ubehag ved (-) at have 
ekstra fedt, øh så synes jeg ikke, at det er særligt fedt, at man kalder det 
bryster i stedet for (nej). Øh og det havde jeg sagt til dem, men det 
accepterede de ikke. Øh og (-) mange gange, så kaldte de mig ”hun” i 
stedet for ”ham” og det var også sådan lidt, og mit gamle navn i stedet for 
Hjalte og det var (mmm), det det var meget sådan (-) at jeg blev ved med 
at skulle sige til dem, at de skulle være venlige at bruge de rigtige navne 
og sådan noget  
(Hjalte)  

 
For både Poteat et al. (2013) og Westerbotn et al. (2017) gør det sig gældende, at de 
beskæftiger sig med klient-behandler-forholdet i dele af sundhedsvæsenet, der ikke 
hverken bevilliger eller yder kønsbekræftende medicinsk behandling. Derfor kan disse 
behandleres manglende brug af korrekt navn og pronomen muligvis forklares med 
deres uvidenhed om det at være transperson og transkønnede patienters behov. Dog 
kan denne forklaring næppe omfatte de behandlere, der arbejder specialiseret med 
transpersoner på Sexologisk Klinik. Selvom de jf. analysens tidligere argumentation 
kan antages at besidde en vis portion uvidenhed, er korrekt brug af navn og pronomen 
så elementært, at det må være en form for bevidst handling, når en behandler på 
Sexologisk Klinik, som i Hjaltes tilfælde, vælger at se bort fra klientens gentagne 
anmodninger om brug af et bestemt navn og pronomen. 
 Med perspektiver fra Ching og Xu’s (2017) studie kan behandlerens brug af 
Hjaltes gamle navn og forkert pronomen afsløre et neuroessentialistisk syn hos 
behandleren, der kun anerkender det navn og pronomen, der følger med det tildelte 
køn. Set med Poteat et al.s (2013) teori, kan det være et forsøg fra behandlerens side 
på at genoprette den forskudte magtbalance med stigmatiseringsstrategien 
fremmedgørelse, hvor brugen af “hun” og Hjaltes gamle navn tjener det formål at 
fremmedgøre ham fra kønskategorien mand. Om vigtigheden af at bruge det korrekte 
navn og pronomen siger Hjalte ydermere:  
 

[J]eg ved, at jeg hedder Hjalte, og jeg ved, at (-) når folk de snakker til mig 
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eller om mig, så hedder det han eller ham, og [når] der så er nogen, der 
bruger hun i stedet for eller siger mit gamle navn, så er det øh (-) lidt som 
at få knust sit hjerte på én eller andet måde.  
(Hjalte) 

 
Det kan altså være en del af transpersoners oplevelse med Sexologisk Klinik at opleve 
uvidenhed blandt behandlerne, mistro omkring deres køn, stereotypiseringer og 
fordomme samt manglende respekt for deres navn og pronomen ledsaget af frygten for 
at blive afvist på baggrund af deres kønsudtryk. Ifølge Westerbotn et al. (2017) kan 
frygten for eller erfaringen med denne form for diskrimination i sundhedsvæsnet føre 
til, at transpersoner undlader at søge behandling. Oplevelsen af at undlade at søge 
behandling, man ellers havde brug for, udtrykker Daniel i nedenstående citat:  
 

Men der har jeg også indtryk af, at rigtig mange har en eller anden idé om, 
at de gerne vil have forskellige typer operationer og hormoner og sådan 
nogen ting, når de starter derinde. Og jo længere de når i deres forløb, til 
sidst så ender rigtig rigtig mange med at være sådan: jeg skal bare have 
mine hormoner, jeg skal bare have øvre kirurgi, færdig, jeg gider ikke at 
have mere med Sexologisk Klinik at gøre. Altså det bliver lidt sådan en / 
Forløbet bliver for langt og det bliver for besværligt på en eller anden 
måde, til sidst så tager man lidt til takke med det, der er det mest 
nødvendige for en selv. Og så er man sådan: Okay, men så må jeg lige leve 
med det andet eller vente på, at det bliver bedre eller når det så forhåbentlig 
om tre-fire år er blevet ny procedure eller en ny måde at gøre det på  
(Daniel) 

 
Selvom Poteat et al. (2013) beskriver, at det er muligt for en transperson at modsætte 
sig sine behandlers forsøg på stigmatisering ved f.eks. at kritisere, at de ikke ved nok 
om at behandle transpersoner eller at de opfører sig respektløst eller 
grænseoverskridende, påpeger Poteat et al., at dette oftest sker, hvis klienten har 
mulighed for at modtage sin behandling et andet sted. Er situationen den, som den er 
på Sexologisk Klinik, at det ikke umiddelbart er muligt at søge behandling andetsteds, 
er det ifølge Poteat et al. (2013) det mest almindelige at acceptere stigmatiseringen, 
selvom man som klient er bevidst om, at den finder sted - dette på trods af, at dårlig 
behandling på klinikker, der bevilliger kønsbekræftende medicinsk behandling ifølge 
Westerbotn et al. (2017) opfattes som endnu værre end dårlig behandling i det øvrige 
sundhedsvæsen. Dette skal ifølge Westerbotn et al. (2017) forstås i lyset af, at forløbet 
på disse klinikker er meget vigtigere og har meget større konsekvenser for 
transpersoners liv end andre former for behandling i sundhedsvæsnet. Præcist hvor 
vigtigt det er, skal forstås i lyset af den omfattende kønsdysfori, som informanterne 
beskriver, de alle har oplevet. Om kønsdysfori forklarer Hjalte:  
 

[D]et eneste, man kan tænke på hver eneste dag, det er bare: ”Hvor er den 
skarpeste kniv henne, så jeg kan skære det ekstra fedt af, jeg ikke vil 
have?” Eller: ”Jeg har ikke lyst til at snakke i dag, fordi jeg har en for lys 
stemme”, eller: ”Hvis nu jeg (-) det ved jeg ikke, træner, så kan det være, 
jeg kan få nogen bredere arme, så jeg ligner en fyr mere” eller: ”Jeg kan 
ikke have ringe på, fordi mine fingre de er tynde”, altså HELE tiden at 
tænke på, hvordan man skal se ud, for at andre kan se den person, som man 
selv føler sig som  
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(Hjalte) 
 

I nedenstående citat beskriver Oskar, at han har taget afvejningen af, om han kunne 
lade være med at fortælle til folk, at han var transkønnet og dermed også undgå at 
komme i forløb på Sexologisk Klinik men har fundet frem til, at det ikke var en 
mulighed, fordi hans kønsdysfori var altomfattende. Samtidig understreger citatet 
også, hvorfor det ikke var en mulighed for Oskar at kritisere sine behandlere: Fordi det 
for ham svarede til at sætte sit liv overstyr:   

 
[J]eg havde gået i rigtigt lang tid og prøvet ligesom at holde det ud at tænke 
og gå og diskutere lidt med mig selv sådan: Har/Kan jeg ikke godt holde 
dette her ud, så altså bare være som jeg er er nu . . . Jeg kom til sådan et 
punkt, hvor jeg bare kunne mærke: Enten så gør jeg dette her, eller også så 
gør jeg/Så kan jeg ikke holde noget ud længere (nej), altså så, det var sådan, 
det var sådan sidste udvej på én eller anden måde (ja). Så dårligt havde jeg 
det på det tidspunkt (ja). Og så er det ubehageligt at komme ind og så selv 
have taget den beslutning om at dette her, det er sådan plan A, og der ER 
ikke noget andet (nej). Jeg kan jo ikke fortælle dem på Sexologisk Klinik, 
at det er den eneste vej, for så er jeg jo lige pludselig selvmordstruet . . . 
  
T: I din egen vurdering, hvis du ikke havde fået hormoner, var du så 
selvmordstruet?   
 
O: Ja. Dét var jeg . . . jeg t- er ret sikker på, jeg havde ikke kunne holde ud 
at bare altså få et nej (mmm), så det er derfor, jeg tør ikke/Jeg turde ikke 
gå på kompromis med noget . . .   
 
T: Og det er dét, som også gør, at du har været så bange for at sige fra over 
for at få dine grænser overskredet?   
 
O: Ja. (-) Fordi at at (-) hvis det er det, man skal gøre for at øh få lov til at 
blive godkendt, nå ja men so be it, altså så må man jo bare gøre det 
(Oskar) 

 

7.2.2 Modstand 
Som tidligere nævnt er det ifølge Poteat et al. (2013) muligt for både klienter og 
behandlere at modsætte sig den stigmatisering, der kan finde sted i en klient-
/behandlerrelation. Der vil her ikke blive gået yderligere i dybden med, hvad 
behandleren kan gøre for at modsætte sig stigmatiseringen, idet interviewene ikke 
indeholder oplevelser med behandlere fra Sexologisk Klinik, der i informanternes 
opfattelse har modsat sig stigmatiseringen. Dermed vil det belyses, hvad klienterne 
kan gøre for at modsætte sig denne stigmatisering. Jf. foregående afsnit 7.2.1 Klient-
/behandlerrelation forstås det, at det ikke har været muligt for informanterne at 
modsætte sig stigmatiseringen ved at gøre de to ting, som Poteat et al. (2013) foreslår: 
At kritisere behandlingen eller at finde behandling andetsteds. De former for 
modstand, som informanterne alligevel har benyttet sig af, belyses ud fra Berliners 
(2004) teori om community-psykologi samt Bretons (2004) teori om empowerment, 
der også befinder sig inden for feltet commuty-psykologi.  
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Alle tre informanter beskriver, hvordan de gennem deres forløb på Sexologisk Klinik 
har følt sig nødsaget til at svare usandt på behandlerens spørgsmål, fordi de var bange 
for, at sandheden kunne give behandleren et argument for at give informanterne afslag 
på deres behandlinger. Dette kan set fra Bretons (2004) empowerment-perspektiv også 
forstås som en benyttelse af negative kilder til magt fra informanternes side. Breton 
(2004) beskriver som tidligere nævnt, at det er muligt at udøve magt, hvis man kan 
formidle ressourcer, hvilket er kilder til positiv magt. Er man - som klienter i forløb på 
Sexologisk Klinik - i en position, hvor man ikke har positive magtkilder til rådighed, 
kan man ty til brugen af negative kilder til magt, hvilket eksempelvis kan være at 
tilbageholde information for at obstruere modtagerens intenderede handling (Breton, 
2004). Når informanterne undlader at dele information eller fortæller fejlagtig 
information for ikke at give behandleren argumenter for at kunne nægte dem 
kønsbekræftende medicinsk behandling, må informanterne have en vis grad af 
forventning om, at behandlerens intention er at afvise dem, hvis behandleren har 
argumenter herfor. Derfor kan man argumentere for, at informanterne obstruerer denne 
intenderede handling - og at klienterne dermed benytter sig at deres negative kilde til 
magt - ved at tilbageholde information eller fortælle halve sandheder eller usandheder, 
hvorigennem de får mulighed for at tage noget magt tilbage over deres situation. Hjalte 
beskriver i nedenstående citat, hvordan han har pyntet på sandheden omkring hvor 
længe, han har været i gang med sin transition, for ikke at give behandleren et argument 
for at nægte ham kønsbekræftende medicinsk behandling:  
 

Så jeg sagde til dem, at alle mine venner og hele min familie kaldte mig 
det, det som jeg gerne ville have, og det havde de gjort i et par år. Det 
sagde jeg til dem, selvom at det måske var under et år (okay) (ja). Øh fordi 
jeg vidste godt, at hvis jeg sagde under et år til dem, så kunne de lige sådan 
*H siger en kliklyd og viser rette-tegn med hænderne* vifte den af og så 
kunne de så bruge en eller anden dårlig undskyldning på at: vi kan ikke 
behandle dig fordi bla bla bla  
(Hjalte) 

 
Både Oskar og Hjalte fortæller om, at nogle transpersoner gennem YouTube, 
Facebook og netværk hjælper hinanden igennem forløbet på Sexologisk Klinik. 
Eksempelvis fortæller Oskar:  
 

[D]e har jo (-) øh, hvad skal man sige, de har jo noget af et rygte (mmm), 
Sexologisk Klinik. Og har haft det i lang tid, fordi at at sådan, nu er det 
blevet bedre, men altså der er har været rigtigt mange år, hvor at øhm, hvor 
der simpelthen er så få transpersoner, der har kommet igennem og har fået 
lov til øh at starte i hormonbehandling eller få operationer eller hvad de nu 
har ønsket. Øhm (-) så for at der overhovedet er nogen, der har kunnet få 
lov til at komme igennem, så har der blevet nødt til at være én eller anden 
form for sådan vidensdeling omkring det. . . på det tidspunkt hvor jeg 
skulle igennem, der var det ret let at finde nogen at gribe ud til, og så altså 
skrive på Facebook og spørge (mmm): Hey, jeg skal dette her nu, og 
hvordan skal jeg, har du nogle gode råd eller et eller andet?  
(Oskar) 
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Her beskriver Oskar, hvordan transpersoner, der har været i forløb på Sexologisk 
Klinik har delt deres personlige historier og erfaringer med at være i forløb og 
derigennem har hjulpet andre transpersoner, der skulle til at starte på eller var i gang 
med forløb på Sexologisk Klinik, med at komme nemmere igennem forløbet ved f.eks. 
at give råd til, hvordan man med fordel kan gebærde sig, eksempelvis gennem hvilke 
informationer, man deler med behandlerne. Breton beskriver, at det overordnede mål 
med en empowerment-orienteret gruppe bl.a. er at ændre undertrykkende sociale og 
politiske strukturer og livsbetingelser, der fratager individer kontrollen over eget liv 
samt adgang til ressourcer (Breton, 2004).  Én af metoderne til dette kan ifølge Breton 
være, at gruppens medlemmer deler personlige historier og erfaringer, hvorigennem 
det bliver tydeligt, at personlige problematikker hænger sammen med strukturelle 
problemstillinger, som gruppen skal kæmpe imod (Breton, 2004). Igennem de 
personlige historier, som Oskar beskriver, at transpersonerne deler med hinanden, 
finder de ud af, at der er ting, der går igen hos dem alle sammen, hvorved den generelle 
problematik identificeres. Det nemlig dét, at problematikkerne er generelle, der 
betyder, at denne erfaringsudveksling også bliver et middel til at yde modstand mod 
strukturerne på Sexologisk Klinik. Det bliver herved muligt for de, der har aktuelle 
forløb i gang, eksempelvis at undlade at dele information, der kan give behandlerne 
argumenter for at nægte dem kønsbekræftende medicinsk behandling, hvorfor deres 
adgang til denne ressource bliver lettere. Breton beskriver også, at målet med en 
empowerment-orienteret gruppe netop er at få adgang til nødvendige ressourcer 
gennem en kollektiv indsats (Breton, 2004). Derfor kan der argumenteres for, at denne 
form for erfaringsudveksling på bl.a. Facebook er med til at gøre de involverede 
transpersoner til en empowerment-orienteret gruppe. Samtidig kan der også 
argumenteres for, at disse transpersoner udgør et community, idet Berliner definerer 
et community som en gruppe, der har en vis grad af sammenhæng, og som er motiveret 
af politiske og/eller ressourcemæssige mål. Samtidig består et community af 
interessenter, der engagerer sig i kampen for deres communitys interesser ifølge 
Berliner (2004). De omtalte transpersoner engagerer nemlig netop sig i kampen for at 
transpersoner skal have lettere adgang til ressourcer på Sexologisk Klinik ved at 
forberede og råde hinanden. 
 
En anden ressource, som er svær at få adgang til, når behandlerne på Sexologisk Klinik 
jf. Ovenstående afsnit besidder en vis portion uvidenhed, er information. Bl.a. 
beskriver både Oskar og Hjalte, at informationen om, hvordan eksempelvis 
hormonbehandling påvirker kroppen, er svær at få i fyldestgørende omfang på 
Sexologisk Klinik:  
 

For det det der er mit indtryk, og det er det, jeg ville synes, var ideelt, det 
er det som også er mit indtryk, at der er rigtigt mange, der ville synes, var 
ret fedt, hvis man kunne komme ind [på Sexologisk Klinik] og så få at 
vide: Okay, men hvad hvad indebærer det for for dig? Øh at skulle f.eks. 
starte på hormoner eller starte på en operation eller whatever (mmm). Og 
sådan: Hvad oplever vi, at andre ligesom at de at andre har erfaret og sådan, 
at man kunne snakke om det på én eller anden måde og blive informeret 
om: Hvad vil det sige (mmm) og hvad vil det sige konkret for mig? . . .   
 
T: . . . Har du fået den, altså føler du så, du har fået den information, som 
de gerne //  
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O: Nej, nej det har jeg så heller ikke.  
(Oskar) 

 
Denne ressource hjælper nogle transpersoner også hinanden med at få nemmere 
adgang til. Eksempelvis beskriver Oskar, hvordan han selv har fået disse informationer 
gennem at se videoer med andre transpersoner, der fortæller om deres transition på 
YouTube: 
 

Der er jo uendeligt med videoer på YouTube (mmm) og man kan læse alt 
muligt forskellige blogs og sådan, og det er jo dér, man får, eller det er der, 
der i hver fald er mange, og jeg/Som jeg også selv brugte enormt meget 
(mmm) for ligesom at/Der kan man jo se sådan ufiltreret på en eller anden 
måde (ja), hvad der sker med folk, og hvordan forskellige mennesker 
oplever det hele og (-) ja. 
(Oskar)  

 
Hjalte beskriver at have gjort det samme - og i dag laver han selv YouTube-videoer 
med samme koncept.  
 
Oskar beskriver, at han er blevet aktiv i kampen for transpersoners rettigheder gennem 
aktivisme, hvilket ifølge Berliner også kan være med til at kendetegne et community.  
 

Jamen der er jo nogen, der samles omkring, altså det kommer også an på 
om sådan øh så ses man måske, eller nu taler jeg ud fra mine egne 
erfaringer, men jeg ses med nogen, hvor det er af sådan politiske årsager, 
altså hvor det sådan er eller aktivisme, og der handler det jo tit om noget 
meget konkret eller sådan (mmm) f.eks. om Sexologisk Klinik øh eller at 
vi laver noget sådan, at hvis man laver noget en demonstration eller 
whatever, det kan være alt muligt ik?  
(Oskar) 

 
Dog påpeger Oskar, at det ikke kan antages, at alle transpersoner er med i det samme 
community:  
 

[J]eg tror ikke, man kan sige sådan, at der sådan er ét trans-community eller 
sådan (okay) (mmm) det er mange ting, fordi igen at der, for det første, der 
er rigtigt mange transpersoner, jeg tror tit der er måske flere, end man man 
lige (ja) tænker sig til, at der er  
(Oskar) 

 
[D]er er også rigtigt mange uenigheder inden i sådan, også igen dette her 
med Sexologisk Klinik f.eks. (mmm, ja). At altså nogen synes, det er, at 
dem, der kritiserer dem rigtigt meget, at vi bare ødelægger det altså for 
dem  
(Oskar) 

 
[D]er er jo også transpersoner, der kommer ind og synes, at Sexologisk 
Klinik er helt fint. Men det er jo fordi, hvis man passer ind i sådan den 
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kasse, de gerne vil have (ja), så behøver man jo ikke (nej) altså være nervøs 
for noget  
(Oskar) 

 
I citaterne beskriver Oskar, hvordan nogle transpersoner er uenige i Oskar og hans 
medaktivisters arbejde, og ikke engagerer sig i kampen for transpersoners interesser 
ifm. Sexologisk Klinik, muligvis fordi de ikke oplever den begrænsede adgang til 
ressourcerne. At de derfor ikke er en del af det samme community som Oskar, blot 
fordi de også er transpersoner, bakkes op af Berliner. Ifølge Berliner (2004) skal et 
community nemlig have enten et fælles politisk eller ressourcemæssigt mål, hvilket 
alle transpersoner ifølge Oskar ikke nødvendigvis har. Og som Oskar påpeger: “[V]i 
er alle sammen lige så forskellige som cispersoner er (mmm), vi har de samme 
erfaringer omkring nogen ting, øhm men diversiteten inden for gruppen (ja) er ligeså 
stor som uden for” (Oskar). 

7.2.3 Opsamling  
Opsamlende identificeredes seks temaer fra empirien, der er blevet inddraget i 
nærværende analyse. Disse er: “Magtforhold”, der beskriver det ulige magtforhold 
informanterne oplever mellem dem selv og behandlerne på Sexologisk Klinik. “Mistro 
mod transpersoner”, der indbefatter behandlernes mistro til informanterne. “Respekt”, 
der drejer sig om at informanterne føler, at behandlerne ikke nærer respekt for hverken 
dem eller deres køn. “Tillid til behandler”, der beskriver den mistillid informanterne 
har til behandlerne på Sexologisk Klinik og andre afdelinger, der har med deres 
kønsbekræftende medicinske behandling at gøre. “Stereotypisering”, der omhandler 
de stereotyper, som informanterne føler, Sexologisk Klinik forventer, de passer ind i, 
samt “transcommunity”, der indbefatter, hvordan transpersoner kan være en del af et 
community med det formål at støtte og vejlede hinanden før, under og efter forløbet 
på Sexologisk Klinik.  
 
Analysen har ligeledes givet anledning til at fremstille en model, der viser, hvordan 
uvidenhed fra behandlerne svækker tilliden til disse fra informanternes side, hvilket 
forskyder magtbalancen mellem behandler og klient. Dette forsøger behandlerne at 
forandre ved at stigmatisere gennem mistro mod transpersonerne, stereotypisering og 
manglende respekt. Stigmatiseringen bidrager herfter til, at transpersonerne forsøger 
at yde modstand gennem blandt andet communities og tilbageholdelse af information, 
hvilket bevirker endnu en forskydning af magtbalancen. Samtidig bevirker 
stigmatiseringen, at der opstår endnu mere svækket tillid fra transpersonernes side, 
hvorefter processen starter forfra.  
 
Det beskrives, at en stigmatiseringsstrategi behandlere kan benytte til at genoprette 
magtbalancen er attributionsmodellen. Denne model beskriver, hvordan mennesker 
har en tendens til at tilskrive andre mennesker negative træk, hvis de mener, at disse 
mennesker selv er skyld i deres maginaliserede position i samfundet. I praksis kan det 
ses i interviewene, hvor flere af informanterne beskriver en oplevelse af at de bliver 
set på som psykisk syge og ude af stand til at tage beslutninger for dem selv.  
 
Informanterne oplever at der er et misforhold i den måde strukturen er på Sexologisk 
Klinik og dermed også magtforholdene, idet behandlerne besidder både en rådgivende 
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og en besluttende position i relation til den kønsbekræftende medicinske behandling. 
Behandlerne har derved mulighed for at udøve magt, når de er i besiddelse af 
ressourcer. I relation til Sexologisk Kliniks behandlere besidder de både 
belønningsmagt ved at kunne belønne transkønnede med kønsbekræftende medicinsk 
behandling og strafmagt ved at kunne straffe dem i form af at at nægte dem 
kønsbekræftende medicinsk behandling. De har derfor ressourcer, der giver dem en 
magtfordel over klienterne. 
 
Samtidig kan biologiske årsagsforklaringer bruges til at belyse personlige 
karaktertræk, og en sådan reducering af årsager kan være med til at bidrage til øgede 
stereotyper og fordomme omkring transpersoner. I relation til empirien kan det 
argumenteres, at behandlerne muligvis handler ud fra et neuroessentialistisk synspunkt 
i deres tilgang til klienterne, da en del af de fordomme og stereotyper, de har i relation 
til transpersoner også er at spore hos informanterne fra Ching og Xu’s (2017) studie.  
 
I relation til stigmatiseringsstategierne beskrevet ovenfor beskriver Westerbotn et al. 
(2017) at transpersoner har oplever, at behandlere sætter spørgsmålstegn ved deres 
køn, og at nogle har oplevet direkte at få udfordret deres køn af behandlerne, samt at 
der eksisterer et stereotypt og kønsnormativt syn på klinikker, der bevilliger 
kønsbekræftende medicinsk behandling. Derfor kan det argumenteres, at behandlerne 
her gør brug af mistro til klienterne for at genoprette magtbalancen mellem dem selv 
og klienterne.   
 
I artiklen fra Gazzola og Morrison (2014) ses det, at disses informanter har en tendens 
til at sammenkæde transkønnethed og seksualitet således, at seksualiteten på en eller 
anden måde skulle kunne være medvirkende til, hvorvidt en person er transkønnet, 
hvilket også opleves af informanterne i nærværende studie, hvor de beskriver, at 
behandlerne på Sexologisk Klinik blandt andet har en tilgang til, hvordan hhv. mænd 
og kvinder har sex og at dette har en betydning, når de skal afgøre om en klient er 
transkønnet og dermed kan få kønsbekræftende medicinsk behandling.  
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8 Diskussion 
I følgende afsnit vil der først være en diskussion af teoriernes muligheder og 
begrænsninger i sammenhæng med anvendelsen på specialets empirien. Dernæst vil 
der være en diskussion af analysens anvendelighed ift. at beskrive de processer, der 
påvirker behandler-/klientrelationen. Slutteligt vil der kort samles op, hvorefter det vil 
blive beskrevet, hvilke emner, der fordrer yderligere undersøgelse for at danne et mere 
fuldstændigt billede af processerne omkring Sexologisk Kliniks tilgang til behandling 
af transpersoner.  
 
På baggrund af, at meget af den hidtidige videnskabelige litteratur har belyst 
problematikker ift. at være transkønnet med seksualitetspsykologi, er det blevet 
betragtet som nødvendigt i nærværende speciale at undersøge problematikkerne fra en 
anderledes synsvinkel. Samtidig har denne litteratur taget afsæt i det intrapsykiske 
perspektiv på transpersoner med en særlig psykiatrisk vinkel, hvori det kunne 
argumenteres, at der sker en sygeliggørelse af transkønnethed. Specialet søger at forstå 
de oplevelser, transpersoner har i mødet med Sexologisk Klinik ud fra et 
marginaliseringsperspektiv. Heri ønskes det særligt at belyse klient-
/behandlerrelationen ud fra informanternes oplevelser, idet dette forhold er en 
nødvendighed for transpersoner at være en del af, når de har behov for 
kønsbekræftende medicinsk behandling.  

8.1 Teoriernes anvendelighed 
De i analysen anvendte teorier giver et indblik i, hvordan det er muligt at anskue 
processerne mellem klienter og behandlere ud fra et interpersonelt udgangspunkt, 
hvori der er fokus på, hvordan processerne omkring behandler og klient kan skabe 
forløb, der opleves som vanskelige at gennemgå for informanterne. Teorierne 
udspringer altså ikke fra et intrapsykisk standpunkt, hverken ift. behandlerne eller 
klienterne på Sexologisk Klinik.  
 
Fordi teorierne, der er benyttet, har stort fokus på processerne omkring kilent-
/behandlerrelationen, er der ikke noget særligt fokus på, hvordan klient-
/behandlerrelationen påvirker den enkelte klient. Teorierne belyser altså ikke, hvilken 
påvirkning det har på transpersoner at blive udsat for stigmatiseringer, eller hvordan 
det opleves eksempelvis ikke at kunne bestemme over sin egen krop gennem et sådant 
forløb på Sexologisk Klinik. Samtidig belyser teorierne heller ikke fænomenet 
kønsdysfori, hvilket interviewene ellers giver indtryk af, er en meget stor del af, 
hvorfor transpersoner vælger at blive i relationen mellem dem og behandlerne og 
acceptere den medfølgende stigmatisering. Kønsdysforien kan jf. afsnittet 7 Analyse 
opleves så stor, at tanken om at skulle leve med den og informanternes tildelte krop 
bliver for uoverskuelig, hvilket ifølge specialets informanter er en vigtig årsag til, at 
de ikke oplever det som en mulighed at sige fra over for behandlingen på Sexologisk 
Klinik, da de så ikke vil have adgang til kønsbekræftende medicinsk behandling, der 
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kan bedre de kønsdysforiske følelser. Fra specialets side er teorierne dog alligevel 
blevet valgt netop med ønsket om ikke bidrage til øget fokus på det intrapsykiske 
udgangspunkt ifm. de problematikker, transpersoner oplever.  
 
Ingen af teorierne brugt i specialet er skrevet af transpersoner. Faktisk er det ikke 
lykkes at finde relevant teori, der er produceret af forskere, der er transpersoner. Det 
kan være et problem, at transpersoner ikke er repræsenteret i forskning, fordi 
forskerstanden er dagsordensættende for, hvilke undersøgelser, der bliver foretaget. 
Dagsordenen i de teorier, der er brugt i nærværende speciale, er dermed sat af 
cispersoner og det kan diskuteres, hvorvidt cispersoner er i stand til at vide, hvilke 
dagsordener og problematikker, der er relevante for transpersoner. Dog bygger 
forskningen af Poteat et al. (2013) og forskningen af Westerbotn et al. (2017) begge 
på kvalitative interviews med transpersoner. De kvalitative interviews tillader dermed 
objektet at protestere, hvilket formuleret anderledes vil sige, at transpersonerne i disse 
to studier har mulighed for at give deres mening til kende ift., hvad der undersøges og 
til dels også måden det undersøges på. En uddybning heraf findes i afsnittet 5.2.1 Det 
kvalitative interview. 
 
Undersøgelserne i artiklerne stammer fra Hong-Kong, Canada, USA og Sverige. 
Derfor er det interessant at diskutere, hvorvidt teorierne er overførbare til danske 
tilstande og om de derfor kan anvendes til at belyse empirien fra nærværende speciale.  

Informanterne fra artiklen af Gazzola og Morrison (2014) angav, at de primært 
er kristne og anser deres religion som moderat vigtig i deres daglige liv samtidig med, 
at størstedelen også er af kaukasisk afstamning. Informanterne fra artiklen af Ching og 
Xu (2017) var alle kinesiske og 62% angav, at de ikke havde nogen religiøs 
tilknytning. Fordi ifølge Gazzola og Morrison (2014) kan påvises, at religion og graden 
af religiøsitet spiller en rolle ift. hvilke stereotyper og fordomme, der eksisterer hos 
individer og i et samfund, må det overvejes, om resultaterne fra disse undersøgelser 
kan overføres til en dansk kontekst, hvor de bruges til at belyse behandlerne på 
Sexologisk Kliniks mulige fordomme, fordi informanterne hos Ching og Xu (2017), 
Gazzola og Morisons (2014) nationalitet og religiøsitet kan være forskellig fra 
behandlerne på Sexologisk Kliniks.  

Forskningen fra Ching og Xu (2017) samt forskningen fra Gazzola og 
Morrison (2014) kommer alligevel frem til mange af de samme pointer og resultater, 
trods der er etniske og religiøse forskelle på disses informanter, hvilket kan tyde på, at 
resultaterne kan gælde på tværs af nogle kulturer og trosretninger. 

På samme måde kan der, idet Poteat et al. (2013)s informanter er amerikanere, 
stilles spørgsmåltegn ved, om resultaterne herfra kan overføres til en dansk kontekst. 
Dog er det tydeligt, at resultaterne fra Westerbotn et al. (2017) og Poteat et al. (2013) 
er enslydende. Fordi artiklen fra Westerbotn et al. (2017) er svensk, kan man antage, 
at disse resultater og teorier er brugbare i relation til specialets resultater, da Sverige 
og Danmark rent kulturelt og religiøst ikke er meget forskellige.  

Vigtigst af alt for gyldigheden af anvendelsen af teorierne er, at resultaterne fra 
den anvendte forskning stemmer overens med de resultater, der er fundet gennem 
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interviewene med specialets informanter. Fordi resultaterne stemmer godt overens, 
kan det argumenteres, at teorierne har anvendelsesgyldighed i specialet - også på trods 
af eventuelle kulturelle og religiøse forskelligheder, der kan påvirke informanternes 
etik, moral og fordomme.  
 
Teorierne lykkes sammenlagt med at belyse både stereotyper og fordomme set fra 
individers og samfundets synspunkt. Samtidig bliver transpersoners problematikker i 
relation til klinikker som Sexologisk Klinik også belyst ud fra et behandlersynspunkt 
i artiklen fra Poteat et al. (2013). Altså findes det, at teorierne sammen belyser de 
temaer, der er fremkommet i den tematiske analyse bredt og anskuer problematikkerne 
fra flere vinkler. Det må bemærkes, at teorierne muligvis stemmer så godt overens, 
fordi de alle er skrevet ud fra en dagsorden om at belyse transpersoners vilkår og 
rettigheder - formodentlig ind i et ønske om at forbedre dem. Derfor indeholder 
specialet ikke teorier, der udfordrer hinanden på dette synspunkt. Dog må det erkendes, 
at når transpersoners problematikker og rettigheder er et relativt sjældent belyst emne 
i forskningen, kan det være svært at finde teorier, der ikke udspringer af samme 
velmenende dagsorden fra forskernes side; netop fordi, at det at forske i et felt, der 
beskæftiger sig med diskrimination og rettigheder, formodentlig udspringer af en 
interesse om at formindske diskrimination. Når feltet tilmed er så relativt smalt som 
det er for den psykologiske forskning, der sætter fokus på transpersoners situation ud 
fra et marginaliseringssynspunkt, kan det være svært at finde teorier, der er uenige.  

8.2 Analysens anvendelighed 
Gennem analysen af interviewene er der blevet fremstillet en model, der kan belyse 
netop relationen mellem transpersoner og deres behandlere på Sexologisk Klinik.  
 

 
 
Modellen ovenfor belyser sammenhængen mellem den uvidenhed, informanterne 
beskriver, at de oplever fra behandlerne og de efterfølgende dynamikker, der udspiller 
sig mellem klient og behandler. Som beskrevet i afsnittet 7 Analyse kan uvidenheden 
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fra behandlere føre til, at klienternes tillid bliver svækket, da de oplever at vide mere, 
end behandlerne gør, om processen vedrørende kønsbekræftende medicinsk 
behandling og de problematikker, transpersoner oplever, mens de gennemgår forløb 
på Sexologisk Klinik. Den svækkede tillid forskyder magtbalancen således, at 
behandleren ikke længere bliver anset som eksperten, hvilket herefter kan fører til 
behandlerens ubevidste eller bevidste ønske om at genoprette magtbalancen mellem 
sig selv og klienten. Forsøget på genoprettelse af magtbalancen fører til en 
stigmatisering af klienten fra behandleren, hvilket kan ske gennem mistro til klienten 
og dennes problematikker, stereotypisering af klientgruppen og manglende respekt. 
Således har modellen gjort det muligt at illustrere, at der findes en sammenhæng 
mellem temaerne magt, mistro, respekt, stereotyper, tillid til behandler og community, 
idet de alle spiller sammen i de dynamikker, der resulterer i stigmatiseringen af 
transpersoner på Sexologisk Klinik. Med modellen er det altså lykkes at belyse den 
proces, der ligger til grund for transpersoners oplevelser ifm. klient-
/behandlerrelationen i forløbet på Sexologisk Klinik. Herunder hvordan den 
stigmatisering, som transpersoner kan opleve i deres forløb på Sexologisk Klinik, er 
en kompleks proces, hvor flere faktorer er gensidigt afhængige. Derfor viser modellen 
altså, at stigmatiseringen eksisterer i en dynamik mellem behandler og klient, der 
tilsyneladende er svær - endsige umulig - at bryde for klienten på baggrund af netop 
magtbalancen, der befinder sig i centrum for den onde spiral, både klient og behandler 
befinder sig i.  
 
Det må bemærkes, at det på baggrund af, at alle informanterne er transmænd ikke er 
sikkert, at informanternes oplevelser og analyserne af disse er repræsentative for alle 
transpersoners oplevelser med Sexologisk Klinik under deres forløb. Det kan muligvis 
forholde sig anderledes for transkvinder, bl.a. fordi de har en anden intersektionel 
position end både transmænd og ciskvinder, jf. afsnittet 5.4 At undersøge en minoritet, 
man ikke selv er en del af. Dog er den anvendte teori udviklet med empiri fra både 
transmænd og -kvinder, og idet Westerbotn et al. (2017) og Poteat et al.s (2013) 
resultater stemmer overens med specialets, kan det formodes, at transkvinder kunne 
have oplevelser i deres forløb på Sexologisk Klinik lignende de, der er belyst i 
specialet. 

8.3 Opsamling 
Den teori, specialt har brugt, kan betragtes som anvendelig til at belyse de processer, 
der foregår i relationen mellem klient og behandler på Sexologisk Klinik. Gennem den 
tematiske analyse og anvendelsen af teorierne udvikledes en model, der kan belyse 
kompleksiteten og sammenhængene i de processer, der foregår i klient-
/behandlerrelationen i forløbene for transpersoner på Sexologisk Klinik. Samtidig har 
det vist sig, at informanternes oplevelser i nærværende speciale kan belyses ud fra de 
valgte teorier, hvilket betyder, at det har været muligt at forsøge at forstå 
transpersoners oplevelser set fra et marginaliseringsperspektiv.  
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8.4 Til videre undersøgelse 
Gennem undersøgelsen i nærværende speciale har der, som tidligere beskrevet, været 
fokus på at undersøge de processer, der påvirker relationen mellem behandler og klient 
på Sexologisk Klinik. Der kunne med fordel foretages yderligere undersøgelse af, 
hvordan det påvirker transpersoners identitetsdannelse, at leve deres ungdomsliv under 
stigmatisering, og hvordan denne stigmatisering påvirker deres livsforhold både under 
og efter endt forløb på Sexologisk Klinik. Samtidig vil det ligeledes være interessant 
at undersøge behandler-/klientrelationen fra behandlernes synspunkt, som Poteat et al. 
(2013) eksempelvis har gjort, idet der er mulighed for at belyse en yderligere 
dimension til forståelsen af de processer, der foregår på Sexologisk Klinik, hvor 
klienterne oplever særligt vanskeligere forhold end dem, der opleves i det øvrige 
sundhedssystem som transperson.  
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9 Konklusion 
Gennem den tematiske analyse af interviewene fremkom seks temaer, der i afsnittet 7 
Analyse er blevet indgående beskrevet og bakket op med citater. En teoretisk analyse 
af temaerne synliggjorde tydeligt processerne omkring klient-/behandler relationen på 
Sexologisk Klinik, hvorfor specialet fremstillede en model til visuelt at illustrere, 
hvordan temaerne fra empirien påvirker hinanden og samtidig fungerer som en ond 
spiral, der er umulig for klienterne i forløb på Sexologisk Klinik at bryde. Dette fordi 
behandlerne på klinikken besidder ressourcer, der fungerer som kilder til magt. 
Ressourcerne består primært i, at de har bestemmesesmagten over er klienternes 
adgang til kønsbekræftende medicinsk behandling. Det har vist sig, at informanterne 
oplever, at de har en svækket tillid til behandlerne, grundet behandlernes uvidenhed 
omkring deres problematikker og behov. Det har ligeledes vist sig, at en svækket tillid 
påvirker magtforholdet mellem klient og behandler, således at den traditionelle klient-
/behandlerrelation, hvor behandleren er eksperten, ikke længere opretholdes. 
Magtforholdet synes særligt vigtigt for behandlerne, hvorfor de forsøger at genetablere 
magtforholdet enten bevidst eller ubevidst gennem stigmatisering af klienter, der er i 
forløb på Sexologisk Klinik. Stigmatiseringen oplever informanterne, idet behandlerne 
bl.a. nærer mistro over for deres køn og laver stereotypiseringer samtidig med, at 
informanterne har en oplevelse af, at adgangen til kønsbekræftende medicinsk 
behandling kun kan opnås ved at bekræfte behandlerne i deres stereotype forestillinger, 
heriblandt om deres køn. Manglende respekt er ligeledes en stigmatiseringsstrategi, 
behandlerne kan benytte, til igen at hæve deres magtposition over klienterne. Den 
manglende respekt finder sted gennem hele forløbet, men klienterne tør ikke sige fra 
af frygt for at blive afvist kønsbekræftende medicinsk behandling. Når 
stigmatiseringen foregår, svækker det igen klienternes tillid til behandlerne og, hvorfor 
denne proces kan betegnes som en ond spiral. 
 Fordi klienterne ikke tør at sige fra over for det, de oplever på Sexologisk 
Klinik, har de ikke mange handlemuligheder, der kan hjælpe dem i håndteringen af 
deres negative oplevelser. Det er dog blevet tydeligt gennem specialet, hvordan 
klienter kan genvinde en del af magten over deres situation med hjælp fra trans-
communities, hvor transpersoner i disse communities vejleder hinanden i, hvordan et 
forløb på Sexologisk Klinik forløber nemmest og hurtigst muligt, og hvordan 
klienterne dermed får den nemmeste adgang til kønsbekræftende medicinsk 
behandling. 
 
Den ovenfor nævnte proces beskriver, hvordan de oplevelser, transpersoner kan have 
ifm. deres forløb på Sexologisk Klinik, kan anskues ud fra et perspektiv om 
marginalisering. Det er gennem tematisk og teoretisk analyse blevet tydeligt, at 
behandlerne gennem stigmatisering, herunder mistro, stereotypisering og manglende 
respekt bidrager til at øge marginaliseringen omkring transpersoner, der er i forløb på 
Sexologisk Klinik. Det er også tydeligt, hvor lidt indflydelse klienterne selv har på at 
bryde den stigmatisering de oplever. Dette fordi forløbet er så essentiel en del af deres 
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fremtidige liv, fordi de med godkendelsen har muligheden for at leve som og se ud 
som dem, de er. 
 
Med denne proces er det lykkes at forstå de problematikker, transpersoner oplever i 
forløb på Sexologisk Klinik ud fra et perspektiv, der ikke tager udgangspunkt i 
intrapsykiske perspektiver på transkøn, og dermed også undgår at bidrage til yderligere 
patologisering af transpersoner.  
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