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Spørgeskemaundersøgelse 
 
Vi har i løbet af maj og juni måned gennemført en spørgeskemaundersøgelse på vores 
hjemmeside. Hovedresultaterne skal her omtales. 
 
Den gennemsnitlige alder på de, der har deltaget i undersøgelsen (kaldes herefter for re-
spondenterne) er 49,7 år. Det svarer nogenlunde til det forventede. 
 
Det første trin i undersøgelsen var at belyse hvilket køn respondenternes lever i – altså 
hvor mange af respondenterne lever i det køn, de er født som, og hvor mange lever i det 
modsatte og altså det ønskede køn. 18 svarende til 64,3 % lever i det biologiske køn og 10 
svarende til 35,7 % lever i det ønskede køn. 
 
Det næste trin var at fastslå fordelingen af, hvilket køn respondenterne søger arbejde i: 
 
Det biologiske 

køn 
Det ønskede 

køn 
Ikke på arbejds-

markedet 
Ønsker ej at 

svare 
I alt 

11 14 2 3 30 
44 % 56 %   100 % 

 
Det fremgår altså, at næsten halvdelen af respondenterne ikke er på arbejdsmarkedet i det 
ønskede køn. 
Sidste skridt er selve arbejdsløshedsprocenten blandt de – altså 14 af respondenterne, der 
er på arbejdsmarkedet i det modsatte af det biologiske køn altså det ønskede køn. Ar-
bejdsløshedsprocenten er 50 %. Det skal sammenholdes med en generel arbejdsløsheds-
procent på under 2. 
 
Respondenternes uddannelsesniveau giver følgende billede: 
 
 Realeksamen Student Faglært Mellemlang 

uddannelse 
Videregående 
uddannelse 

Antal 9 11 12 13 4,5 1 
Andel 33,3 % 40,7 % 44,4 % 48,1 % 16,7 % 
Befolkning  21,4 % 38,0 %  22,0 % 
Kilde for befolkningstallene er Statistisk Årbog 2008, 
1) Den ½ er en person under videregående uddannelse 
 
Andelen af respondenterne, der er studenter, udgør 40,7 %, medens den andel af befolk-
ningen, der er studenter, blot udgør 21,4 % eller ca. halvdelen. Dette bekræfter antagelsen 
om, at transpersoner i gennemsnit har en højere IQ end gennemsnittet af befolkningen. 
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Andelen af respondenterne, der har en videregående uddannelse udgør 16,7 %. Lands-
gennemsnittet udgør 22,0 %. Her ligger respondenterne altså under landsgennemsnittet, 
men p.g.a. af det lave antal besvarelser dog ikke så meget under, at der kan siges noget 
sikkert om situationen. 
 
Respondenternes sprogkendskab er ligeledes blevet belyst. Det har givet følgende resul-
tat: 
 
 Engelsk Tysk Fransk Andet2 

Mundt-
lig 

Skrift-
lig 

Mundt-
lig 

Skrift-
lig 

Mundt-
lig 

Skrift-
lig 

Mundt-
lig 

Skrift-
lig 

Gennemsnit 2,6 2,3 1,3 1,1 0,4 0,2 0,9 0,7 
Gns. afv. 1,2 1,2 1,2 1,0 0,5 0,3 1,1 0,9 
 
2) Ikke specificeret hvilket 
Skala: 0 Intet 
 1 Beskedent 
 2 Rimeligt 
 3 Godt 
 4 Forhandlingsniveau 
 
Kendskabet til forskellige softwaresystemer samt kendskab til hardware er belyst og vises 
her efter omtrent samme inddeling som sprogkundskaberne. 
 
 Outlook Word Access Excel Visio Pro-

ject 
Pub-
lisher 

Hjemme-
sideudv. 

Databa-
seudv. 

Hard-
ware 

Gns. 2,2 2,1 0,8 1,5 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 1,2 
Gns. 
afv. 

1,0 1,0 0,9 1,2 0,5 0,6 0,9 0,8 0,8 1,2 

 
Skala: 0 Intet 
 1 Beskedent 
 2 Rimeligt 
 3 Godt 
 4 Superbruger 
 
Blandt de 20 respondenter, der ikke lever i det ønskede køn samt ikke har ønsket at svare, 
findes der en række forskellige forklaringer. Det drejer sig om følgende: 
 
 Ønsker ikke at 

leve i ønsket køn 
Af hensyn til 

arbejde 
Af hensyn til 

familie 
Ønsker ikke at 

besvare 
Antal svar 5 8 5 2 
Fordeling 27,8 % 44,4 % 27,8 %  

 

                                            
 



  

 
 

3 
 

Der synes således ikke at være nogen tvivl om, at bekymringen for sit arbejde er hovedår-
sagen til, at blot 56 % af respondenterne søger arbejde i det ønskede køn. Derfor er pro-
blemstillingen omkring arbejdsmarkedsforhold større end arbejdsløshedsprocenten alene 
indikerer. 
 
Kønsfordelingen af respondenterne er følgende: 
 
 MtK KtM 
Antal 26 4 
Fordeling 86,7 % 13,3 % 
 
Fordelingen synes således ikke repræsentativ for landets generelle fordeling af transper-
soner. Kilde herfor er bl.a. Sexologisk Klinik, der anfører en fordeling på 60/40 for 
MtK/KtM. 
 
Graden af kønsidentitetsforstyrrelse er ligeledes belyst i spørgeskemaundersøgelsen. Det 
har givet følgende resultat: 
 
 MtK KtM Samlet 
Gns. kønsidentitetsforstyrrelse 5,5 8,5 5,9 
Gennemsnitlig afvigelse 1,7 0,3 1,8 
Antal besvarelser 24 3 27 
 
Skala: 0 Ingen kønsidentitetsforstyrrelse 
 1 Primært seksuelt betonet og ofte i forbindelse med onani 
 2 Større trang til at iføre sig det ønskede køns klædedragt. Udfordrende 
 3 Ønsker så vidt muligt at ligne det ønskede køn. Kun lidt seksuelt 
 4 Har følelse af velvære ved at være omklædt. Begynder at være udendørs 
 5 Man forsøger at ligne det ønskede køn fuldt ud. Tilpasses køn og alder 
 6 Føler sig meget som det ønskede køn. Færdes ofte offentligt 
 7 Personen lever delvis som det ønskede køn. Enkelte ønsker hormoner 
 8 Føler sig i et og alt som det ønskede køn. Tiltrukket af det ønskede køn 
 9 Føler sig i et og alt som det ønskede køn. Tiltrukket af det biologiske køn 
 
Som det ses er der en markant forskel på MtK og KtM besvarelserne.  Der er godt nok en 
markant forskel på antallet af besvarelser – 24 ctr. blot 3, men KtM’erne er alle transsek-
suelle med næsten intet udsving. 
Derimod varierer MtK’ernes kønsidentitetsforstyrrelse væsentligt mere. Gennemsnittet er 
5,5, hvilket er en transvestit, der i stor udstrækning føler det rigtigt og behageligt at færdes 
som det modsatte køn. Den gennemsnitlige afvigelse er dog med 1,7 også væsentligt stør-
re, hvilket betyder, at MtK’ernes kønsidentitetsforstyrrelse svinger betydeligt mere. Lige fra 
personer med en lav kønsidentitetsforstyrrelse til fuldt transseksuelle. 
Som forening kan vi glæde os over tallene for MtK’erne. Vi er landsforeningen for transve-
stitter og transseksuelle og vi kan her se, at de, der har deltaget i undersøgelsen, både er 
transvestitter og transseksuelle. 
 



  

 
 

4 
 

Hernæst er det undersøgt, om respondenterne på noget tidspunkt har følt sig chikaneret. 
 
 Ja - I for-

bindelse 
med at gå 
på gaden 

Ja - Fra 
min fami-

lie 
 

Ja - Fra 
mine ven-

ner og 
bekendte 

Ja - Fra myndig-
hedernes side 

 

Ja - På min 
arbejdsplads 

 

Ja 
I alt 

Nej 

Antal 8 2 2 1 1 14 15 
Andel 27,6 % 6,9 % 6,9 % 3,4 % 3,4 % 48,3 % 51,7 % 
 
Nu ved vi ikke noget om, hvor udtalt chikanen har været, men det er altså ca. hver anden 
af respondenterne, der har været udsat for chikane. 
 
24 ud af i alt 30 svarende til 80 % vil gerne hjælpe Trans-Danmark med forskellige ting. De 
sidste 6 ved ikke. Ingen har derfor totalt afvist at hjælpe. 
 
Der er i alt afgivet 30 besvarelser på undersøgelsen. 73,3 % af respondenterne er med-
lemmer af Trans-Danmark. 
Det beskedne antal på 30 besvarelser gør, at resultaterne ikke er statistisk signifikante. 
Det vil med andre ord sige, at der er så stor usikkerhed omkring så få besvarelser, at vi 
ikke med sikkerhed kan sige, at tilsvarende gælder for gruppen af transpersoner. Man skal 
derfor være forsigtig med ikke at overvurdere betydningen af tallene. 
 
Undersøgelsen har dog givet en række nyttige oplysninger. Nogle er som forventet, me-
dens andre er mere overraskende. 
 
 
 
Vejle den 26. juli 2008 
 
 
Pia Nielsen 


