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Personer med könsdysfori är en växande klientgrupp och talterapeuter kan hjälpa i att 

guida nya röstkarakteristika som reflekterar klientens könsidentitet. Enligt tidigare 

studier upplever majoriteten av talterapeuter att de inte har tillräckligt med kunskap 

för att erbjuda bedömning och logopedisk behandling för personer med könsdysfori. 

Syftet med den här avhandlingen var därmed att göra en kartläggning av 

talterapeuters bedömningar av sin kompetens i att erbjuda tjänster till personer med 

könsdysfori. Därtill undersöktes vilka metoder talterapeuter i Finland använder vid 

logopedisk behandling av personer med könsdysfori. 

 

En elektroniskenkät skickades ut till finsk- och svenskspråkiga talterapeuter och 

sammanlagt svarade 113 talterapeuter på enkäten. 

 

Enligt resultaten tycker majoriteten av talterapeuter i Finland att behandling av 

personer med könsdysfori hör till deras yrkesbild, men deltagarna upplever att de inte 

har tillräckligt med kunskap för att behandla klienter med könsdysfori. Bara 15 % av 

deltagarna tyckte att deras utbildning har förberett dem för att behandla personer med 

könsdysfori. Det finns få talterapeuter som har klinisk erfarenhet av att behandla 

personer med könsdysfori och endast 16 % av deltagarna är bekväma att bedöma 

klienter med könsdysfori och 11 % är bekväma att erbjuda behandling. 

 

Deltagarna använder behandlingsmetoder som är rekommenderade i nuvarande 

litteratur vid logopedisk behandling av personer med könsdysfori. De vanligaste 

målsättningar för röstterapi är tonhöjd, rösthälsa, röstkvalitet och resonans. Icke-

verbal kommunikation och pragmatik används i mindre utsträckning av deltagarna. 
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1. Introduktion 

Vid födseln tilldelas alla ett kön, man eller kvinna, utgående från de biologiska 

egenskaper som även bestämmer vårt juridiska kön och hur vi uppfattas och behandlas av 

andra människor. Alltid överensstämmer dock inte det biologiska könet med den upplevda 

könsidentiteten, vilket kan orsaka könsinkongruens och hos vissa individer könsdysfori, 

vilket innebär obehag och en stark känsla av att man tillhör det motsatta könet (Coleman 

m.fl., 2022; Transformering, 2022). En talterapeut kan behandla individer med transbakgrund 

i verbal och icke-verbal kommunikation samt hjälpa dem att uppnå röstkarakteristika som 

överensstämmer med klientens upplevda kön (American Speech-Language-Hearing 

Association [ASHA], 2016). World Professional Association for Transgender Health 

(WPATH) definierar röst- och kommunikationsstöd för transpersoner i den nya Standards of 

Care, version 8 ([SOC-8], Coleman m.fl., 2022). Enligt de nya riktlinjerna rekommenderas att 

röst- och kommunikationsspecialister, som arbetar med transklienter, deltar i specifika 

utbildningar för att kunna utveckla sakkunskap i att stöda röstfunktioner, kommunikation och 

välmående hos transklienter (Coleman m.fl., 2022).  

Röstterapi är en effektiv behandlingsmetod för transkvinnor (Hancock & Garabedian, 

2012; Mészáros m.fl., 2005; Söderpalm m.fl., 2004; Carew m.fl., 2007; Dacakis, 2000). I en 

utredning gjord i Finland av Sukupuolen Moninaisuuden Osaamiskeskus (SETA) var det 

40 % av transpersoner (n=543) som önskat röstterapi, men bara 12 % av deltagarna (n=541) 

hade verkligen fått det (Salovaara, 2022). Enligt resultaten från utredningen var den största 

orsaken för hinder och fördröjningar i könsbekräftande behandlingar misstro mot 

vårdpersonal (Salovaara, 2022). Andelen personer som vill ha röstterapi är i allmänhet högre, 

än andelen personer som faktiskt fått logopedisk behandling (Coleman m.fl., 2022). Det finns 

få studier som undersökt kompetensen av talterapeuter i att erbjuda vård till personer med 

könsdysfori. En tidigare kartläggning av talterapeuters färdigheter i USA visade att 
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deltagarna upplevde att de inte har tillräckligt med kunskap att erbjuda tjänster till klienter 

med könsdysfori (Sawyer m.fl., 2014). I denna avhandling kartläggs hur talterapeuter i 

Finland bedömer sina förmågor i att erbjuda logopedisk behandling till personer med 

könsdysfori samt vilka metoder de använder med klienter. 

1.1 Könsdysfori och andra viktiga begrepp 

Begreppet ”trans” beskriver att något ”går över” eller ”överskrider” (Transformering, 

2022). På liknande sätt kan man tänka att transpersoners könsuttryck och könsidentitet inte 

överensstämmer med samhällets normer, utan bryter mot dem. Begreppet könsuttryck innebär 

hur en person uttrycker sitt kön genom exempelvis sin klädsel och hårsstil, medan det kön en 

person identifierar sig som kallas för könsidentitet. Alla har en könsidentitet, som exempelvis 

ickebinär, man eller kvinna, och människor kan ha olika sätt att förhålla sig till sin 

könsidentitet. Orden ”trans” och ”transperson” kan användas som ett bredare uttryck som 

innefattar flera olika sätt att uttrycka könsidentitet och/eller -uttryck. De personer som 

identifierar sig med begreppet trans har gemensamt att de upplever att deras biologiska och 

juridiska kön inte överensstämmer med deras könsidentitet och/eller -uttryck. Trans kan 

bland annat betyda att man identifierar sig med det motsatta könet eller inget kön alls eller 

handla om en persons sätt att uttrycka sitt kön genom klädsel och kroppsspråk. Motsatsen till 

transperson är cisperson, det vill säga en person som upplever att hens kropp, könsidentitet så 

väl som juridiska kön överensstämmer och är inom normerna i vårt samhälle (Transammans, 

u.å).  Det är viktigt att utmärka att vara trans, precis som att vara en cisperson, inte har något 

att göra med sexuell läggning (Transformering, 2022).  

Könsinkongruens innebär att en person upplever att det kön hen blev tilldelad vid 

födseln inte överensstämmer med hens könsidentitet (Transformering, 2022). Upplevelsen av 

könsinkongruens är vanlig för transpersoner i någon omfattning under olika skeden av livet, 

men om inkongruensen orsakar psykiskt lidande hos en person eller börjar påverka vardagen 
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handlar det om könsdysfori. Könsdysfori kan vara kroppslig, det vill säga att den egna 

kroppen inte överensstämmer med den inre könsidentiteten. Dysfori kan också vara social, 

som kännetecknas av ångest på grund av att andra människor inte exempelvis behandlar och 

ser personen som hen egentligen är. Könsdysfori ser dock inte lika ut för alla som upplever 

kroppslig och/eller social könsdysfori. En person som fått diagnosen könsdysfori kan välja att 

undergå könsbekräftande behandling, vilket kan bland annat innebära 

kommunikationsträning, röstterapi, hormonbehandling och kirurgiska ingrepp. De olika 

könsbekräftande behandlingarna kan bidra till att minska den ångest som förknippas med 

könsdysfori (Transformering, 2022; Kärnä, 2021). I Finland utreds och till stor del behandlas 

personer med könsdysfori i universitetssjukhusen i Helsingfors och Tammerfors. Det har 

skett en stor ökning i mängden remisser, och årligen söker sig cirka 800 personer till 

utredning. Utredningen utförs i mångprofessionella team som leds av en psykiater. Om en 

utredning leder till en diagnos, kan personen, om hen vill, delta i könsbekräftande 

behandlingar (Kärnä, 2021). 

För tillfället kallas den medicinska diagnosen för ”transsexualism” i 

klassifikationssystemet ICD-10 och den definieras som en beteendestörning. I den nya ICD-

11, som inte ännu översatts till svenska, kallas transsexualism för ”Gender incongruence” och 

diagnosen kommer inte längre att klassas som en beteendestörning, utan klassificeras numera 

under sexualhälsa (Conditions related to sexual health). För att kunna tala om transsexualism 

som en diagnos måste personen ha upplevt obehag i sin kropp under en längre tid och ha en 

stark upplevelse av att hen identifierar sig med det motsatta könet (Kärnä, 2021).  

Termen ”transsexualism”, som används om själva medicinska diagnosen, 

och ”transsexuell” som benämning på en person som upplever könsinkongruens eller 

könsdysfori börjar vara föråldrade uttryck och diagnosen är på våg att byta namn 

(Transformering, 2022). Det är därför lämpligt att använda andra uttryck, då man beskriver 
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denna klientgrupp. I den här avhandlingen kommer termen ”person med könsdysfori” att 

användas om en person som upplever obehag och ångest på grund av att hens biologiska och 

juridiska kön inte överensstämmer med hens könsidentitet och som vill genomgå 

könsbekräftande behandling. Termerna transkvinna och transman kommer att användas för 

att kunna beskriva personer som identifierar sig med det motsatta könet till det som tilldelats 

vid födseln (Transammans, 2022). En transkvinna har vid födseln tilldelats det biologiska 

könet man, men upplever sig höra till det motsatta könet och ha en kvinnlig könsidentitet. En 

transman har en manlig könsidentitet fast han vid födseln tilldelats könet kvinna 

(Transammans). Det är viktigt att påpeka att personer med transerfarenhet ofta bara använder 

orden man respektive kvinna om sig själva, utan tillägget ”trans”, men i den här avhandlingen 

finns det ett behov av att skilja mellan ciskvinnor och cismän respektive transkvinnor och 

transmän som genomgått könsbekräftande behandling (Transformering, 2022). I litteraturen 

används ofta termerna ”Male to Female” (MtF) då man talar om transkvinnor och ”Female to 

Male” (FtM) då det är frågan om transmän. Alla personer med transerfarenhet är inte 

bekväma med dessa termer, eftersom de insinuerar att personen har ”varit” ett kön och 

sedan ”blivit” ett annat kön, och därför är det lämpligare att använda termerna transman och 

transkvinna (Transformering, 2022).  

Andra begrepp som det är viktigt att skilja på är transfeminin och transmaskulin 

(SETA, 2021). Begreppet transmaskulin beskriver en person som tilldelats könet kvinna vid 

födseln, men som identifierar sig mer med maskulinitet än femininitet. Personer som 

använder begreppet transmaskulin kan identifiera sig med maskulina drag men känner sig 

inte entydigt som en man. Begreppet transfeminin innebär däremot att personer som tilldelats 

könet man vid födseln identifierar sig med mer feminina drag, men identifierar sig inte 

entydigt som kvinna. Transfeminin och transmaskulin kan vara en identitet eller ett tillägg till 

en annan identitet (SETA, 2021).  
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1.2 Livskvalitet 

Individer med transbakgrund har lägre livskvalitet relaterat till mentalhälsa jämfört 

med allmänna befolkningen (Nobili m.fl., 2018). En del evidens antyder att könsbekräftande 

behandling kan öka livskvaliteten hos transpersoner och att det efter behandling inte finns en 

signifikant skillnad mellan transpersoner och allmänna befolkningen. Det är dock bara få 

studier som undersökt livskvalitet specifikt efter behandling och mer forskning kring ämnet 

krävs (Nobili m.fl., 2018). När man observerar livskvalitet relaterat till rösten hos 

transkvinnor finns det en stor variation: en del upplever att deras röst och kommunikation 

påverkar vardagen till en stor grad, medan andra inte påverkas av sin röst (Hancock, 2016). 

Upplevelsen av begränsningar i aktivitet och delaktighet var den vanligaste orsaken till ångest 

hos transkvinnor och deltagarnas röst orsakar hinder dagligen även efter könsbekräftande 

behandling (Hancock, 2016; Nobili m.fl., 2018). Resultaten gällande transkvinnors upplevda 

röst efter könsbekräftande behandling går dock inte att generalisera, eftersom alla deltagarna 

hade genomgått könsbekräftande behandling efter puberteten då testosteron redan haft en 

negativ inverkan på deras röst (Nobili m.fl., 2018). Livskvalitet relaterat till röst för transmän 

ökar efter hormonbehandling, vilket är förväntat eftersom testosteron gör rösten lägre, medan 

hormonbehandling inte påverkar rösten hos transkvinnor (Nobili m.fl., 2018).  

1.3 Könsbekräftande behandling 

En stor del av studier inom logopedisk behandling för personer med könsdysfori 

fokuserar på transkvinnor och deras behandling. Detta kan bero på att transmän kan uppnå en 

djupare röst med hjälp av hormonbehandlingar med testosteron, medan östrogen inte gör 

rösten mer feminin för transkvinnor (Mészáros m.fl., 2005). Därför söker transkvinnor ofta 

hjälp från röstterapi för att uppnå en mer feminin röst. I en studie av Mészáros med flera 

(2005) undersöktes effekten av röstterapi hos fem transkvinnor som fick hormonbehandling. 

Enligt resultaten har röstterapi en positiv effekt och efter röstterapin hade deltagarnas tonhöjd 
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blivit högre och kunde nu uppfattas som mer feminin. Hormonbehandling hos deltagarna var 

inte tillräcklig för att göra rösten mer feminin, utan transkvinnorna uppnådde sina resultat 

med hjälp av röstterapi (Mészáros m.fl., 2015). 

För transmän kan hormonbehandling med testosteron användas för att uppnå en 

djupare röst (Nygren m.fl., 2015). I en longitudinell studie av Nygren med flera (2015) fick 

50 transmän hormonbehandling och en sänkning av grundtonen kunde observeras inom de tre 

första månaderna av behandlingen. En fortsatt sänkning av grundtonen kunde observeras 

även senare, upptill 12 månader. Majoriteten av deltagarna var nöjda med sin röst efter 12 

månader, men det fanns också deltagare som hade röstproblem, såsom pressad röstkvalitet, 

instabil röst, rösttrötthet och en otillräcklig sänkning av tonhöjden. Så även om transmän inte 

nödvändigtvis behöver röstterapi för att nå den önskade rösten, kan talterapi vara viktigt för 

att undvika andra röstproblem. Nygren med flera (2015) lyfter fram att det är bra att bedöma 

transmännens röst åtminstone under det första året av testosteron behandlingen, eftersom en 

betydande del av deltagarna i deras studie hade problem med sin röst. I en studie av 

Söderpalm med flera (2004) spekuleras det att behovet av rösterapi för transmän är 

underskattad och att flera individer skulle dra nytta av röstterapi. 

Kirurgiska ingrepp för att höja tonhöjden kan övervägas då personen inte har uppnått 

den önskade rösten (Parker, 2008). Stämbanskirurgi kan vara ett alternativ för transkvinnor, 

medan transmän oftare uppnår en önskad tonhöjd med hjälp av hormonbehandling (Parker, 

2008). Hittills har kirurgiska ingrepp utvecklats för att höja grundtonsfrekvensen och på så 

sätt göra rösten mer feminin (Kim, 2020). Det finns tre principer då man ska höja tonhöjden 

genom ett kirurgiskt ingrepp: öka spänningen, minska massan och förkorta stämbandens 

längd. Stämbandens längd och massa är dock inte de enda faktorerna som påverkar 

tonhöjden, även subglottala trycket och dimensionerna av svalget har betydelse (Kim, 2020). 

Processen för att göra en röst mer feminin är en komplex och påverkas av flera faktorer, 
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därför är det viktigt att erbjuda röstterapi till transkvinnor före man utväger kirurgiska 

ingrepp för att höja tonhöjden. Rösterapi är också en viktig del av interventionen efter 

stämbandskirurgi (Kim, 2020). 

Förutom röstterapi och stämbandskirurgi kan transpersoner genomgå olika 

behandlingar för att minska upplevelsen av könsdysforin (Coleman, m.fl., 2022). Enligt en 

utredning av Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus är den vanligaste behandlingen och 

behandlingen som oftast önskas av transpersoner i Finland hormonbehandling (Salovaara, 

2022). Upptill 90 % av transpersoner önskar hormonbehandling. Det näst vanligaste 

ingreppet är mastektomi, vilket innebär att bröstvävnad opereras bort för att göra bröstkorgen 

plattare, och förminskning av brösten. En stor del av transpersoner vill också undergå 

könsorgankirurgi (Salovaara, 2022). Andra medicinska behandlingar är bland annat 

ansiktskirurgi, hårborttagning och psykoterapi, medan ändring av namn och 

personbeteckning kan vara ett annat alternativ för att minska upplevelsen av könsdysforin 

(Coleman, m.fl., 2022).  

1.4 Röstskillnader mellan män och kvinnor 

Tonhöjd avslöjar lätt talarens kön, eftersom kvinnor har en högre tonhöjd, det vill 

säga deras grundtonsfrekvens (F0) är högre än hos män (Lindblad, 1992). Kvinnors 

genomsnittliga grundtonsfrekvens är ca 200 Hz, medan männens är ca 110 Hz. Skillnaden i 

tonhöjden beror på stämbandens storlek: männens stämband är både längre och tjockare 

jämfört med kvinnors stämband och vibrerar långsammare än kvinnors stämband (Lindblad, 

1992; Kim, 2020). För att en röst ska uppfattas som feminin av en lyssnare borde 

taltonsfrekvensen vara mellan 164 Hz och 199 Hz (Gelfer & Schofield, 2000). För att en röst 

ska uppfattas som maskulin borde taltonsfrekvensen däremot vara mellan 112 Hz och 181 

Hz. Gelfer och Schofield visade att medeltal för taltonsfrekvenserna var 187 Hz för en 
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feminin röst och 142 Hz för en maskulin röst. Från resultaten kan det observeras att värden 

för taltonsfrekvensen överlappar varandra till en viss grad (Gelfer & Schofield, 2000).  

 Andra skillnader mellan kvinnor och män är anatomin av artikulationsapparaten, 

speciellt längden av ansatsröret (Lindblad, 1992). Artikulationsapparaten består av flera 

luftfyllda kaviteter där ljudråmaterialet genomgår resonans. Vissa frekvenser förstärks och 

gynnas medan andra frekvenser missgynnas och dessa olika resonansfrekvenser kallas för 

formanter, som gör rösten unik och påverkar perceptionen av kön (Lindblad, 1992; Pickering 

& Baker, 2012). Beroende på kaviteternas storlek och form produceras olika röstklanger. 

Män har ofta en mörkare klangfärg och kan låta knarriga, medan kvinnorösten tenderar att 

vara ljusare och ha en mjuk kvalitet. En mer feminin röst kan också vara svagare och lite 

läckande (Lindblad, 1992).  Ansatsröret är större och längre hos män, vilket gör att 

formantfrekvenserna är lägre för män än för kvinnor. Ändringar i formantfrekvenser sker 

huvudsakligen genom ändringar i tungans och läpparnas position och därför kan röstterapi 

fokusera på artikulationen för att göra rösten antingen mer feminin eller maskulin beroende 

på klientens målsättningar (Pickering & Baker, 2012).   

1.5 Tidigare forskning om logopedisk behandling av könsdysfori 

Röstterapi är en effektiv interventionsmetod för transkvinnor, och flera olika aspekter 

av röst och tal hos personer med könsdysfori har studerats i litteraturen (Hancock & 

Garabedian, 2012; Mészáros m.fl., 2005; Söderpalm m.fl., 2004; Carew m.fl., 2007; Dacakis, 

2000). I en metaanalys av Leung med flera (2018) observerade författarna att tonhöjd, 

resonans, röststyrka, artikulation och intonation har en inverkan på lyssnarens perception av 

talarens kön. Tempo och betoning verkade inte ha en lika signifikant effekt, medan studier 

som undersökt röstkvalitetens effekt på lyssnarperception hade blandade resultat. Leung med 

flera (2018) identifierade tre primära domäner som påverkar lyssnarens perception av en 

talares kön: röst, tal och prosodi. Dessa domäner innefattar vidare komponenter som kommer 
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att behandlas i kommande underkapitel. Dessutom kommer pragmatik och icke-verbal 

kommunikation som målsättning för talterapi vi behandling av personer med könsdysfori att 

diskuteras. 

1.5.1 Artikulation  

 Davies med flera (2015) och Leung med flera (2018) lyfter fram artikulation som en 

målsättning för transkvinnor i sina översiktsartiklar. Det finns evidens av att kvinnor och män 

artikulerar på olika sätt och dessa skillnader kan användas för att göra talet mer feminint eller 

maskulint (Boonin, 2012). Kvinnor har en tendens att artikulera mer korrekt och med bättre 

precision än män. Durationen av vokaler är också längre hos kvinnor. Söderpalm med flera 

(2004) och Mészáros med flera (2005) betonade precision av artikulation vid behandling av 

transkvinnor för att göra talet mer feminint. En mer anterior artikulation uppfattas också som 

mer feminin (Söderpalm m.fl., 2004). En mjukare, läckande röst uppfattas ofta som mer 

feminin och därför kan transkvinnor ha nytta av att försöka artikulera på ett mjukt sätt genom 

att använda lätt kontakt med läppar, tunga och tänder. En mjuk början på ord och en mjuk 

övergång mellan orden uppfattas som mer feminint. Kvinnor talar med en bredare 

munöppning, jämfört med män, och de använder mer rundade läppar och ”forward tongue 

carriage”. Dessa egenskaper påverkar även resonansen. (Boonin, 2012).   

1.5.2 Röstterapi 

Leung med flera (2018) indelade röst i fyra vidare komponenter: tonhöjd, röststyrka, 

röstkvalitet och resonans. Grundtonsfrekvens är inte bara den mest forskade faktorn inom 

verbal kommunikation för transpersoner utan också den vanligaste målsättningen för 

röstterapi (Leung m.fl., 2018; Hancock & Garabedian, 2012). Resultaten från metaanalysen 

av Leung med flera (2018) visade att 41,6 % av variansen vid perception av kön kunde 

förklaras med grundtonsfrekvens. Endast en höjning av grundtonsfrekvensen kan därför 

troligen inte ändra lyssnarens perception av talarens kön. Den andra mest studerade faktorn 
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som inverkar på lyssnarens perception var resonans (Leung m.fl., 2018). Om både 

grundtonsfrekvens och formanter ändras, kan man påverka perceptionen av kön bättre, än om 

man bara fokuserar på endera faktorn. All varians kan dock inte förklaras bara med 

grundtonsfrekvens och resonans, vilket betyder att även andra faktorer påverkar 

lyssnarperceptionen, såsom intonation och artikulation. Talterapeuter som arbetar med 

personer som har könsdysfori borde därför enligt Leung med fleras (2018) metaanalys arbeta 

med grundtonsfrekvens och resonans samtidigt, men även ta i beaktande andra faktorer i 

verbal kommunikation (Leung m.fl., 2018). 

I en studie av Dacakis (2000) höjdes grundtonen hos transkvinnor i medeltal 43 Hz, 

med en variation mellan 10 och 78 Hz. Beroende på hur låg eller hög grundton deltagarna 

hade i början av interventionen kunde de höja sin grundton mer signifikant; deltagare som 

hade en lägre grundton från början höjde sin grundton upp till 27–78 Hz, medan individer 

med initialt högre grundton höjde sin grundton mellan 10 och 48 Hz. Sju av de tio deltagarna 

kunde höja sitt grundtonsområde till 165 Hz och högre, vilket redan anses vara inom det 

kvinnliga grundtonsområdet. Som en grupp kunde deltagarna upprätthålla en högre grundton 

efter interventionen än vad de hade före terapin, men det var bara två av deltagarna som 

kunde upprätthålla samma eller nästan samma grundton som uppnåtts under interventionen. 

Från resultaten kunde också observeras att det fanns en korrelation mellan antalet 

rösterapigånger och hur bra deltagarna kunde upprätthålla sin grundton efter interventionen. 

Desto fler terapigånger, desto bättre kunde deltagaren upprätthålla den högre grundtonen som 

nåddes under interventionen (Dacakis, 2000).  

En liknande höjning av grundtonsfrekvensen kunde observeras i en studie av Hancock 

och Garabedian (2012) som undersökte retrospektivt 25 fall av transkvinnor som fått 

röstterapi vid en universitets klinik mellan åren 2006 och 2010. Mészáros med flera (2005) 

och Söderpalm med flera (2004) har också i sina respektive studier observerat en höjning av 
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grundtonsfrekvensen hos transkvinnor. En höjning av grundtonsfrekvensen reflekteras dock 

inte alltid i klientens egen bedömning av sin röst. Transkvinnor som skulle bedöma sin röst 

som mer maskulin eller feminin på en VAS-skala i början av terapin och efter, upplevde inga 

större skillnader i rösten även om akustiska mått av grundtonsfrekvensen hade ökat 

(Söderpalm m.fl., 2004). 

Carew med flera (2007) undersökte effekten av resonansterapi. I studien deltog 10 

transkvinnor som tog del av fem terapigånger. En mans formantfrekvenser för vokaler är 

lägre jämfört med en kvinnas och studien undersökte om detta kan bero på att kvinnor 

använder sig mer av ”lip spreading” och ”forward tongue carriage” när de talar. Med 

resonansterapi ville forskarna undersöka om formantvärden kan ändras genom att deltagarna 

förändrar sättet att producera vissa vokaler. Studiens resultat var positiva och visade att oral 

resonansterapi kan hjälpa ändra resonans karakteristika hos transkvinnor och därmed göra 

talet mer feminint. Efter terapin kunde forskarna också se en höjning i deltagarnas grundton 

(Carew m.fl., 2007).  

Hillenbrand och Clark (2009) undersökte hur stor betydelse grundtonsfrekvens (F0) 

och formanter har då lyssnare ska skilja om det är frågan om en kvinnlig eller manlig röst. I 

studien användes 25 yttranden från män och 25 yttranden från kvinnor. Det gjordes fyra 

versioner av både männens och kvinnornas yttranden där man ändrade på grundtonen och 

formanterna: 1) det ursprungliga yttrandet, 2) F0 uppåt eller neråt för att motsvara de typiska 

värden för kvinnor/män, 3) formanter uppåt/neråt och 4) både F0 och formanter ändrades. 

Enligt resultaten var effekten störst då både F0 och formanterna ändrades (ca 82%), medan 

modifierandet av bara F0 eller formanterna inte räckte för att ändra lyssnarens perceptuella 

bedömning av könet. Resultaten visade att F0 dock är en aning viktigare än formanterna. 

Även om F0 och formanterna tillsammans kan ändra om lyssnaren uppfattar talaren som man 

eller kvinna, förklarar inte F0 och formanterna allt som påverkar lyssnarens perception av 
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könet (18%). En möjlig förklaring är prosodiska skillnader mellan män och kvinnor. Bevis på 

detta är att forskarna gjorde ett experiment till där bara enstaka ljud användes: resultaten var 

på det hela mycket lika som med yttranden men enstaka ljuden ändrade lyssnarens perception 

lättare än yttranden då man modifierade F0 och formanterna (Hillenbrand & Clark, 2009). 

Dessa resultat motsvarar i stort sett resultaten från översiktsartikeln av Leung med flera 

(2018) som konstaterade att F0 och resonans påverkar perceptionen av kön, men att även 

andra faktorer påverkar lyssnarens perception.  

Ett antal studier har undersökt hur röstkvalitet kan påverka lyssnarens perception av 

talarens kön. Enligt Leung med flera (2018) har dock resultaten blandade resultat. Van Borsel 

med flera (2009) undersökte om en mer läckande röst uppskattas som mer feminin av 

lyssnaren. Studeranden fick lyssna på normala och läckande röstproduktioner av vokalen /a/ 

som producerats av biologiska kvinnor. Studeranden skulle först avgöra på en skala hur 

feminin rösten lät och sedan jämföra en normal och läckande röst parvis och avgöra, vilken 

lät mer feminin. Enligt resultaten uppskattade lyssnarna i de samtliga fallen att den mer 

läckande rösten lät mer feminin än den normalt producerade rösten. Detta gällde både då 

samplen var i en randomiserad ordning och då de presenterades parvis. En mer läckande röst 

kan alltså uppfattas som mer feminin av en lyssnare, men det är viktigt att ta i beaktande att 

studien i fråga bara använde röstexempel från biologiska kvinnor och kommande studier 

kunde också beakta biologiska män och transpersoner. Det är också oklart hur läckande röst 

som krävs för att den ska ändra perceptionen av en mer feminin röst (Van Borsel m.fl., 2009). 

Förutom att en läckande röst uppfattas som mer feminin av lyssnare observerade Holmberg 

med flera (2010) i sin studie med 25 transkvinnor att en lägre röstintensitet kan bidra till en 

mer feminin röst. 

Personer med könsdysfori försöker ofta ändra sin röst med olika tekniker som inte 

nödvändigtvis är säkra att använda och kan skada personens röst och stämband (Adler & 
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Antoni, 2012). När personer med könsdysfori söker sig till en talterapeut för att nå en röst 

som reflekterar deras könsidentitet är det viktigt att inkludera rösthälsa i terapin för att hindra 

vidare skada (Adler & Antoni, 2012). Avslappningstekniker, andningskontroll, förminskning 

av dåliga röstvanor och information om allmän rösthälsa är ofta en del av terapi 

målsättningarna för transkvinnor (Hancock & Garabedian, 2012). Hancock och Garabedian 

(2012) fann i sin retrospektiva studie av 25 transkvinnor att avslappning av muskler i nacken 

och huvudet samt en god hållning och laryngeal massage inkluderades i över 70 % av 

terapimålsättningar, medan andningskontroll, information om dåliga röstvanor och rösthälsa 

var en målsättning för över hälften av klienterna (Hancock & Garabedian, 2012).  

Effekten av Vocal Functional Exercises (VFE) har undersökts kombinerat med 

rösterapi hos tre transkvinnor (Gelfer & Van Dong, 2013). VFE protokollet bestod av fyra 

övningar som skulle göras dagligen. Deltagarna skulle producera vokalen /i/ så mjukt som 

möjligt och så länge de kunde, de skulle producera ett ord genom att glida från deras lägsta 

ton till högsta tonen de kunde producera och sedan från högsta till lägsta samt producera 

vokalen /o/ med olika ton så länge som möjligt. En positiv effekt kunde observeras med 

akustiska mätningar före och efter rösterapi och VFE, och lyssnare uppfattade deltagarnas 

röst signifikant mer feminin i eftermätningen. Tillägget av VFE tillsammans med rösterapi 

hade inte en markant positiv effekt i att öka taltonsfrekvensen hos deltagarna jämfört med 

tidigare studier som inte hade VFE som en del av röstterapin, men deltagarna upplevde VFE 

som ett positivt tillskott till terapin (Gelfer & Van Dong, 2013). Söderpalm med flera (2004) 

inkluderade rösthälsa i röstterapin för transkvinnor i deras studie. Övningarna gick in på 

avslappning, andning och fonation. Genom övningar som fokuserar på rösthälsa kan 

transpersoner lära sig bättre rösttekniker och förebygga rösttrötthet. Söderpalm fann också att 

röstterapi för transmän, med fokus på rösthälsa, kan hjälpa öka stabiliteten, sänka tonhöjden 
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och minska rösttrötthet, men det fanns för få deltagare för att kunna generalisera resultaten 

(Söderpalm m.fl., 2004).  

1.5.3 Prosodi 

 Intonationens inverkan på perceptionen av kön har varit ämne för forskning, men 

tydliga signifikanta skillnader har inte observerats (Gelfer & Schofield, 2000; King m.fl., 

2012). Forskarna har dock identifierat att kvinnor i genomsnitt använder sig mer av stigande 

intonation jämfört med män och det här intonationsmönstret kan uppfattas som mer feminint 

av lyssnare (Gelfer & Schofield, 2000; King m.fl., 2012). Hancock med flera (2014) 

undersökte påverkan av intonationsmönster på perception av kön och i studien jämfördes 

intonationen hos biologiska män och kvinnor samt transmän och transkvinnor. Vidare 

analyser gjordes för att jämföra intonationsmönster hos personer som uppfattades som män 

eller kvinnor av lyssnare och slutligen jämfördes transkvinnor som uppfattades som kvinnor 

av lyssnarna och de som inte gjorde det. Deltagarna som uppfattades som kvinnor av 

lyssnarna använde mer stigande intonationer och hade större omfattning av halvtoner. De 

transkvinnor som inte uppfattades som kvinnor av lyssnarna använde mer sjunkande 

intonationer än de transkvinnor som passerade som kvinnliga talare, även om skillnaden inte 

var signifikant. Intonationsmönster kan därmed påverka perceptionen av talarens kön i vissa 

fall och det är bra att ta det i beaktande vid logopedisk behandling av personer med 

könsdysfori (Hancock m.fl., 2014).  

 Röstterapi med fokus på intonation är inte lika vanligt som röstterapi som fokuserar 

på andra aspekter av rösten, men upp till 68 % av 25 transkvinnor i studien av Hancock och 

Garabedian (2012) valde att inkludera intonation som en av sina målsättningar. 

Målsättningarna handlade mer specifikt om att höja intonationen och övningarna gick in på 

att använda stigande intonation i fraser och meningar (Hancock & Garabedian, 2012). 
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1.5.4 Pragmatik 

Pragmatik handlar om hur vi använder språk, och män och kvinnor kan använda språk 

på olika sätt (Frazier & Hooper, 2012). Davies med flera (2015) samt Hancock och 

Garabedian (2012) uttrycker i sina respektive artiklar att pragmatik kan vara en av 

målsättningarna för logopedisk behandling av personer med könsdysfori. För att uttrycka det 

könet en person identifierar sig med kan till exempel en transkvinna observera och öva 

stereotypiska diskussions beteenden för kvinnor och utnyttja det i olika sociala situationer om 

hon så vill (Frazier & Hooper, 2012). Det kan dock vara svårt att försöka tala som det 

motsatta könet och i stället kan klienten tänka sig att olika beteenden och olika sätt att 

använda språket kan vara flexibla och vara beroende av situationen. Målet är att kunna 

uttrycka sin könsidentitet så autentiskt som möjligt (Frazier & Hooper, 2012). Enligt 

Hancock och Garabedian (2012) kan aspekter av pragmatik, såsom tur tagande, följdfrågor 

och användning av mer specifika adjektiv, vara mål för terapin för att göra språket mer 

feminint. Det finns färre fall där pragmatik varit en del av talterapi hos transkvinnor, jämfört 

med antalet studier om tonhöjd och resonans. Ungefär 40 % av 25 transkvinnor hade 

pragmatik som en del av sina målsättningar för terapin (Hancock & Garabedian, 2012).  

Hancock med flera (2015) undersökte ifall sättet att använda språk kan förutsäga 

perceptionen av kön och femininitet. Författarna observerade bara få skillnader i hur kvinnor 

och män använder språk, såsom antalet ord och personliga pronomen per yttranden. Hancock 

med flera kom fram till att vissa språkegenskaper kan till någon grad förutsäga kön och 

femininitet bättre än andra aspekter av språk, men det är troligen inte tillräckligt för att 

påverka hur andra människor uppfattar talarens kön eller femininitet (Hancock m.fl., 2015). 

Byrne med flera (2003) har i däremot undersökt ifall transkvinnor upplevde oftare 

pragmatiska problem än ciskvinnor. Forskarnas resultat indikerar att terapi som både 

fokuserar på röst och pragmatik kan vara effektiv för transkvinnor, eftersom transkvinnor 
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oftare upplever svårigheter med pragmatik än ciskvinnor. Transkvinnorna upplevde till 

exempel att de fortsatte tala för länge i ett samtal eller att de hade svårigheter att använda rätt 

tonfall för att uttrycka något (Byrne m.fl., 2003).  

1.5.5 Icke-verbal kommunikation  

Hirsch och Van Borsel (2012) definierar icke-verbal kommunikation som all icke-

verbalt beteende som kan uppfattas ha en betydelse av en kommunikationspartner, även om 

kommunikationen inte är medvetet (Hirsch & Van Borsel, 2012). Icke-verbal 

kommunikation, som en del av logopedisk behandling för personer med könsdysfori, är inte 

ett lika forskat område som röst, men det finns skillnader i hur kvinnor och män använder 

icke-verbal kommunikation (Hirsch & Boonin, 2012). Typiska rörelser som uppfattas som 

kvinnliga är exempelvis huvudrörelser som härmar kommunikationspartnerns rörelser, 

expressiva ansiktsuttryck och ett mer öppet, leende ansikte. Till och med sättet att stå och gå 

kan påverka perceptionen av kön (Hirsch & Boonin, 2012). 

 Målsättningar som fokuserade på aspekter av icke-verbal kommunikation för 

transkvinnor var exempelvis ökandet av feminint kroppsspråk, såsom ansiktsuttryck och 

handgester (Hancock & Garabedian, 2012). Klienter skulle reflektera över skillnader mellan 

hur män och kvinnor kommunicerar och försöka utveckla en ”feminin hållning”. Fyrtiofyra 

procent av klienterna inkluderade icke-verbal kommunikation som en målsättning för terapin 

(Hancock & Garabedian, 2012). Enligt Davies med flera (2015) är gester, hållning och andra 

icke-verbala aspekter av kommunikation beroende av flera olika aspekter och en detaljerad 

bedömning av icke-verbal kommunikation hör inte nödvändigtvis till den typiska yrkesbilden 

för en talterapeut, men kan diskuteras tillsammans med klienten vid behov.  

1.6 Talterapeuters färdigheter och kunskap 

En majoritet av talterapeuter anser att logopedisk behandling av personer med 

könsdysfori hör till talterapeuters yrkesbild och att det är deras etiska ansvar att erbjuda vård 
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(Matthews m.fl., 2020; Hancock & Haskin, 2015: Sawyer m.fl., 2014). Enligt de nya 

riktlinjerna i Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, 

version 8 (SOC-8) ska röst- och kommunikationsterapi ha som målsättning att stöda klienten 

i att uttrycka sin identitet, inkluderat könsidentitet, enligt klientens önskemål (Coleman m.fl., 

2022). Till talterapi tjänster inkluderas bland annat utveckling och upprätthållning av 

röstkarakteristika och kommunikationssätt som stöder klientens målsättningar. En talterapeut 

ska också erbjuda röstträning vid behov för klienter som har begränsad röstproduktion. 

Coleman med flera (2022) poängterar i SOC-8 att logopedutbildningen ofta inte inkluderar 

specifik eller tillräcklig utbildning om transklienter och resultat från studier reflekterar detta. 

Matthews med flera (2020) observerade i sin studie att bara 20 % av logopedistuderanden och 

färdiga talterapeuter hade genomgått träning i att erbjuda vård till personer med könsdysfori, 

medan ungefär 8 % hade klinisk erfarenhet i att arbeta med denna klientgrupp (Matthews 

m.fl., 2020). Hancock och Haskin (2015) fann liknande resultat i sin studie. Nästan hälften av 

deltagarna hade inte lärt sig om transpersoners röst och kommunikation under sin utbildning 

(Hancock & Haskin, 2015).  

Talterapeuter som arbetar med transklienter borde bland annat ha kunskap om olika 

interventionsmetoder, kunna lära ut och själv ge exempel på de olika övningarna och 

dessutom ha en allmän kunskap om kirurgiska ingrepp och hormonbehandling samt vara 

medveten om olika psykosociala problem som är typiska för transklienter (Coleman m.fl., 

2022). Därtill ska talterapeuter som erbjuder vård till transklienter vara kulturellt kompetenta 

och kunna ta i beaktande könsdiversitet (Coleman m.fl., 2022). Matthews med flera (2020) 

observerad att upptill 54 % av talterapeuter är bekväma att erbjuda vård till personer med 

könsdysfori, medan Hancock och Haskin fann att talterapeuter känner sig bekväma att 

erbjuda vård, men anser att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna erbjuda adekvat 

logopedisk behandling. Deltagarna var mest osäkra gällande kunskap om röstterapi för 
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transmän och transkvinnor (Hancock & Haskin, 2015). De deltagare som svarade att de inte 

är bekväma att erbjuda vård till personer med könsdysfori angav som orsak för lite kunskap 

och kompetens för att erbjuda adekvat vård, medan en liten del (4 %) lyfte fram moraliska 

problem i att erbjuda vård till transpersoner (Hancock & Haskin, 2015). Det framkom också 

från resultaten att även om deltagarna i allmänhet hade en positiv inställning mot HBTQ-

personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar 

sig som queer, så fanns det mer negativa inställningar mot transpersoner än de andra 

grupperna (Hancock & Haskin, 2015).  

Hancock och Haskin (2015) undersökte dessutom talterapeuters kunskap om olika 

logopediska behandlingsmetoder för transmän och transkvinnor. Deltagarna skulle fritt 

beskriva olika metoder och hade därmed inga färdiga alternativ. Om deltagarna inte hade 

någon kunskap skulle de lämna svarsrutan tom. Tre olika metoder nämndes av majoriteten av 

deltagarna: tonhöjd (81 %), prosodi (54 %) och icke-verbal kommunikation (50 %). Andra 

metoder som nämndes av deltagarna i mindre grad var: språk (33 %), pragmatik (29 %) och 

resonans (19 %) (Hancock & Haskin, 2015). 

Sawyer med flera (2014) skickade ut en enkät till talterapeuter i USA, för att 

undersöka talterapeuters utbildning, erfarenhet och färdighet i att erbjuda logopedisk 

bedömning och behandling till personer med könsdysfori. Sammanlagt svarade 228 

talterapeuter på enkäten och majoriteten av deltagarna hade fått sin magisterexamen. Nästan 

hälften av deltagarna hade jobbat under 10 år (48 %) eller i mer än 15 år (39 %). Majoriteten 

av talterapeuterna som svarade på enkäten ansåg, att det hör till talterapeuters yrkesbild att 

erbjuda röstterapi till personer med könsdysfori (69 %), men det var också en stor del av 

deltagarna som inte var säkra om behandling av könsdysfori hör till deras yrkesbild (27 %) 

(Sawyer m.fl., 2014).  
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Arbetserfarenhet påverkade inte deltagarnas uppfattning om huruvida bedömning och 

behandling av personer med könsdysfori hör till talterapeutens yrkesbild (Sawyer m.fl., 

2014). En stor del av deltagarna (62 %) ansåg att de inte fått någon information om 

behandling av personer med könsdysfori under sin utbildning, medan 36 % av deltagarna 

svarade att de lärt sig lite under sin utbildning eller konferenser. På liknande sätt var det 

majoriteten av deltagarna (74 %) som ansåg att deras utbildning inte hade förberett dem för 

att behandla personer med könsdysfori och bara sju procent svarade att deras utbildning hade 

förberett dem. Nitton procent av deltagarna valde alternativet ”neutral” på frågan. Det fanns 

en signifikant skillnad i hur en länge deltagarna hade jobbat på fältet och om de fått 

utbildning om logopedisk behandling av personer med könsdysfori. De deltagare som jobbat 

under 10 år på fältet hade mer troligt fått kunskap om könsdysfori under sin utbildning, 

jämfört med de deltagarna som jobbat i mer än 10 år. Det fanns däremot ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna (jobbat i mer eller mindre än 10 år) i frågan om deras utbildning 

hade förberett dem att behandla personer med könsdysfori (Sawyer m.fl., 2014). 

Femtionio procent av deltagarna svarade att de inte var bekväma att utföra en 

bedömning för personer med könsdysfori, medan 55 % inte var bekväma att behandla klienter 

med könsdysfori. Bara 22 % deltagare svarade att de är bekväma att utföra en bedömning och 

23 % skulle erbjuda behandling till transklienter. Upptill 22 % av deltagarna 

svarade ”neutral” på frågorna som handlade om bedömning och behandling. De deltagarna 

som fått mycket utbildning om ämnet ansåg att de har tillräckligt med färdigheter och 

kompetens att bedöma och ge logopedisk behandling till personer med könsdysfori. 

Arbetserfarenhet hade inte en signifikant effekt på om deltagarna ansåg sig vara kompetenta 

eller inte i att bedöma och behandla personer med könsdysfori. Fem procent av deltagarna 

hade behandlat klienter med könsdysfori (Sawyer m.fl., 2014).  
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1.7 Syfte 

Syftet med avhandlingen var att utföra en kartläggning av hur finländska talterapeuter 

bedömer sin kompetens i att behandla personer med könsdysfori och undersöka vilka metoder 

talterapeuter använder med denna klientgrupp. Ämnet är relevant eftersom personer med 

könsdysfori är en växande klientgrupp i Finland och det finns få studier som utrett 

talterapeuters bedömning av sin kompetens i att behandla personer med könsdysfori. Resultat 

från tidigare studier indikerar att talterapeuter inte får tillräckligt med kunskap om behandling 

av personer med könsdysfori under sin utbildning och därför är det viktigt att utreda hur 

situationen ser ut i Finland och ifall logopedutbildningar och arbetsgivare borde i framtiden 

erbjuda mer utbildning om ämnet för att personer med könsdysfori skulle få så adekvat vård 

som möjligt.  

2. Metod 

Etiskt tillstånd för den här studien beviljades 16.8.2022 av den forskningsetiska 

nämnden vid psykologi och logopedi vid Åbo Akademi. Målgruppen för studien var finsk- 

och svenskspråkiga talterapeuter som arbetar i Finland. En elektronisk enkät på finska och 

svenska utformades med webb-verktyget E-lomake. Enkäten skickades ut på finska och 

svenska till Suomen Puheterapeuttiliitto ry:s e-post, som sedan skickades vidare till deras 

1412 medlemmar. Enkäten delades även med Äännekoulu Oy:s talterapeuter via 

arbetsplatsens Slack-kanal. Enkäten var öppen mellan 27.9. och 12.10.2022. Den 

svenskspråkiga enkäten delades också ut till Svenska talterapeuter i Finland rf. 29.9-

12.10.2022. Slutligen svarade 87 talterapeuter på den finskspråkiga enkäten, medan 26 

talterapeuter svarade på den svenskspråkiga enkäten. Sammanlagt svarade 113 talterapeuter 

på frågorna. Efter att enkäten stängdes matades data in i datorprogrammet SPSS, version 28, 

för bearbetning och vidare analys med hjälp av Spearman´s korrelationsanalys.  
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2.1 Enkäten 

Som grund för enkäten användes frågor utformade av Sawyer med flera (2014) i sin 

artikel A Survey of the Awareness of Speech Services Among Transgender and Transsexual 

Individuals and Speech-Language Pathologists. Sawyer med flera (2014) utredde 

talterapeuters färdigheter i att erbjuda behandling till personer med könsdysfori och 

medvetenheten hos transpersoner om den service talterapeuter kan erbjuda i Illinois, USA. I 

den ursprungliga studien skickades det en enkät till talterapeuter och en till transpersoner. I 

denna avhandling utformades endast en enkät för talterapeuter. Frågorna från den 

ursprungliga artikeln av Sawyer med flera översattes till finska och svenska från engelska. 

Tillåtelse att använda och översätta frågorna beviljades av Sawyer, artikelförfattaren. En del 

frågor lades till, för att få en bättre uppfattning på vilket sätt talterapeuter har fått sin kunskap 

om logopediska behandlingsmetoder för personer med könsdysfori, och nya frågor 

utformades för att undersöka, vilka metoder talterapeuter använder men denna klientgrupp. 

Enkäten bestod av 10 frågor inkluderande bakgrund, yrkesbild, kompetens, erfarenhet 

och behandlingsmetoder (bilagor A-D). Enkäten var indelad i två delar: åtta av frågorna 

handlade om talterapeuters färdigheter i att erbjuda logopedisk behandling till personer med 

könsdysfori och om deras kunskap i ämnet, medan de två sista frågorna undersökte i fall 

deltagarna har jobbat med denna klientgrupp och vilka metoder de i så fall har använt. Frågor 

som mätte deltagarnas kompetens bestod av två positiva svarsalternativ: ”helt av samma 

åsikt” och ”av samma åsikt”, medan de negativa svarsalternativen var ”av en annan åsikt” 

och ”helt av en annan åsikt”. I slutet av enkäten hade deltagarna en möjlighet att skriva en 

kommentar vid behov. I frågan om behandlingsmetoder kunde deltagarna välja mellan nio 

färdiga svarsalternativ på olika metoder som var: tonhöjd, resonans, röstkvalitet, röststyrka, 

artikulation, intonation, rösthälsa, icke-verbal kommunikation och pragmatik. Deltagarna 

kunde också välja alternativet ”annat” och beskriva vilka metoder de använt med sina 
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klienter. De föreslagna behandlingsmetoderna valdes ut från nuvarande forskning och 

litteratur inom ämnet samt från kliniska rekommendationer för logopedisk behandling av 

personer med könsdysfori. 

3. Resultat 

 Sammanlagt svarade 113 talterapeuter på enkäten och majoriteten av deltagarna hade 

uppnått magisternivån (n=106), medan två personer var på kandidatnivån och tre av 

deltagarna var filosofie doktorer. Inga studeranden svarade på enkäten. Två av deltagarna 

hade inte angett sin utbildningsnivå. Arbetserfarenhet för deltagarna varierade mellan 1 och 

mer än 15 år. Flesta av deltagarna hade jobbat mellan 1 och 5 år (n=37) eller mer än 15 år 

(n=38), medan resten av deltagarna (n=38) hade jobbat mellan 6 och 15 år. 

 Majoriteten av talterapeuterna (n=96) som svarade på enkäten ansåg, att det hör till 

talterapeutens yrkesbild, att erbjuda röst- och/eller kommunikationsterapi till personer med 

könsdysfori som söker vård. Det var dock bara 15 % av deltagarna som tyckte att deras 

utbildning har förberett dem för att behandla denna klientgrupp, medan 85 % var av en annan 

åsikt eller helt av annan åsikt. På liknande sätt ansåg 16 % av deltagarna att de känner sig 

bekväma att utföra en bedömning för personer med könsdysfori och bara 11 % ansåg att de är 

bekväma att ge logopedisk behandling till den här klientgruppen (Figur 1–2).  

Figur 1. Diagram över hur bekväma talterapeuter är att utföra bedömning för personer med 

könsdysfori. 
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Figur 2. Diagram över hur bekväma talterapeuter är att ge behandling till personer med 

könsdysfori. 

 

 
 

Nästan hälften av deltagarna (n=51) ansåg att de inte har någon kunskap om 

logopedisk behandling av personer med könsdysfori, medan resten (n=57) ansåg att de har 
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andra källor för kunskap som nämndes var: vän som gått igenom könsbekräftande behandling 
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Figur 3-4. Diagram över andelen talterapeuter som fått kunskap om behandling av personer 

med könsdysfori och källa för kunskapen. 

 

 

 

Det var 15 % av deltagarna som har för tillfället eller hade någon gång haft en person  

med könsdysfori som klient. Flesta av deltagarna som hade haft klienter med könsdysfori 
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röstkvalitet, röststyrka, artikulation, intonation, rösthälsa, icke-verbal kommunikation och 

pragmatik. Talterapi med fokus på tonhöjd och rösthälsa var de mest använda metoderna 

bland deltagarna (71 %), näst kom röstkvalitet (65 %) och resonans (59 %). Icke-verbal 
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artikulation och intonation föll i mitten och 41 % av deltagarna hade använt metoderna med 

sina klienter (Figur 5). Förutom de nio föreslagna metoderna kunde deltagarna välja 

alternativet ”annat” och skriva fritt, vilka metoder de använt med sina klienter. Sammanlagt 

valde åtta deltagare alternativet och av dem var det fem som beskrev att de behandlade 

klienten för något, som inte hade att göra med könsdysforin, såsom talfel, stamning och 

berättande tal. En av deltagarna hade kommenterat, att terapin ska utgå från klientens 

individuella behov och en annan deltagare lyfte fram arbete med att klienten accepterar sin 

röst, som en målsättning för terapin. En talterapeut hade jobbat med klientens 

andningsteknik. 

Figur 5. 

Diagram för vilka metoder talterapeuter använder vid logopedisk behandling av personer 

med könsdysfori (n=17). 

 

I slutet av enkäten hade deltagarna möjlighet att motivera sina svar vid behov eller 

lämna en kommentar. Fem deltagare hade lämnat en kommentar. En av deltagarna lyfte fram 

talterapeutens roll i att få klienten att tro på sig själv genom att lära sig nya tal- och 

kommunikationssätt. En annan synpunkt som deltagarna tog fram i kommentarerna var att 

transkvinnor är en svårare klientgrupp än transmän. En deltagare kommenterade att hen hade 
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terapin skulle ha fokuserats på att hitta röst- och kommunikationssätt som bättre reflekterar 

klientens könsidentitet. 

 Spearman´s korrelationsanalys användes för att undersöka eventuella samband mellan 

deltagarnas arbetserfarenhet och uppfattning av talterapeuters yrkesbild samt mellan 

arbetserfarenhet och kunskap deltagarna fått under sin utbildning. Det fanns inget signifikant 

samband mellan arbetserfarenhet och yrkesbild (r(110) = ,02, p = ,85). Det fanns ett negativt 

samband mellan arbetserfarenhet och om deltagarna fått kunskap under utbildningen, men 

sambandet var litet och icke-signifikant (r(109) = -,14, p =,13). 

4. Diskussion 

Avhandlingens syfte var att utföra en kartläggning av talterapeuters kunskap och 

kompetens i att erbjuda behandling till personer med könsdysfori samt undersöka vilka 

metoder de använder med denna klientgrupp. För att kunna erbjuda så god logopedisk 

behandling som möjligt för personer med könsdysfori, och för att kunna utveckla 

utbildningen av talterapeuter inom detta ämne behövs förståelse av nuvarande kompetensnivå 

och kunskap hos talterapeuter i Finland.  

4.1 Yrkesbild och färdigheter 

Majoriteten av deltagarna ansåg att behandling av personer med könsdysfori hör till 

talterapeuters yrkesbild, men de känner att de inte har tillräckligt med kunskap och 

färdigheter för att erbjuda vård. Sawyer med flera (2014) kom fram till liknade resultat i sin 

studie i USA. Enligt American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 2016) hör det 

till talterapeuters yrkesbild att ge information och behandla transpersoner genom att öva nya 

röstkarakteristika samt att hitta lämpliga verbala och icke-verbala sätt att kommunicera som 

överensstämmer med klientens önskade könsidentitet (ASHA, 2016).   

I Sawyer med fleras (2014) studie svarade 36 % av talterapeuterna att de fått lite 

kunskap om behandling av personer med könsdysfori under sin utbildning eller konferenser. 
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Svar från den här avhandlingen visade att 51 % av deltagarna ansåg att de fått lite kunskap 

om könsdysfori under sin utbildning, vilket antyder att talterapeuter i Finland har fått mer 

kunskap från sin utbildning om klienter med könsdysfori, jämfört med talterapeuter i USA. 

Hancock och Haskin (2015) kom också fram till liknande resultat som det här materialet. 

Ungefär hälften av deltagarna hade fått någon kunskap om behandling av personer med 

könsdysfori (Hancock & Haskin, 2015). Deltagarna i studien av Matthews med flera (2020) 

hade fått minst kunskap om behandling av transpersoner eftersom bara 20 % av deltagarna 

hade fått träning under sin utbildning. Antalet talterapeuter som fått mycket kunskap var få i 

den här avhandlingen och även andra studier har fått samma resultat (Sawyer m.fl., 2014; 

Hancock & Haskin, 2015). Sawyer med flera utredde inte varifrån deltagarna fått sin kunskap 

i sin studie, utan nämnde bara universitet eller konferenser som möjliga källor för kunskap. 

Enligt resultaten från den här avhandlingen svarade deltagarna oftast att de hade fått kunskap 

från universitet och självstudier.   

En stor del av deltagarna ansåg att deras utbildning inte förberett dem för att behandla 

en person med könsdysfori. Även om deltagarna valde universitet som källa för kunskap, 

ansåg majoriteten att deras utbildning inte förberett dem tillräckligt. Till och med 85 % av 

deltagarna svarade att de var av annan åsikt (41 %) eller helt av annan åsikt (44 %).  Andelen 

talterapeuter i Sawyers studie som ansåg att deras utbildning inte förberett dem var lite lägre 

(74 %), men deltagarna hade möjligheten att välja alternativet ”neutral”, vilket kan påverka 

jämförelsen.  

Sawyer med flera (2014) observerade en signifikant skillnad mellan arbetserfarenhet 

och kunskap om behandling av personer med könsdysfori i och med att de deltagare som 

arbetat under 10 år som talterapeut hade större sannolikhet att ha kunskap om behandling, än 

de som jobbat mer än 10 år. Arbetserfarenhet påverkade inte deltagarnas syn på om 
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behandling av personer med könsdysfori hör till talterapeuters yrkesbild.  Inga signifikanta 

skillnader observerades i denna avhandling.   

4.2 Kompetens 

En större andel av deltagarna i Sawyer med fleras (2014) studie svarade att de är 

bekväma att utföra en bedömning (22 %) eller ge behandling (23 %) till personer med 

könsdysfori, jämfört med resultaten från den här avhandlingen. Skillnaden var större för 

behandling, eftersom bara 11 % svarade att de var bekväma att ge behandling till personer 

med könsdysfori, medan 16 % svarade att de är bekväma att utföra en bedömning. Resultaten 

är intressanta, eftersom fler talterapeuter i Sawyers studie tyckte att de inte fått någon 

kunskap om behandling av könsdysfori, än deltagarna i den här avhandlingen. Andelen 

deltagare som tyckte att deras utbildning hade förberett dem var också större i det här 

materialet, men ändå är talterapeuter i Finland mindre bekväma att erbjuda bedömning och 

behandling till personer med könsdysfori. Enligt resultaten från studien av Matthews med 

flera (2020) var deltagarna bekväma att behandla personer med könsdysfori, men de hade 

mindre kunskap. Resultaten från den här kartläggningen indikerar däremot att en större andel 

deltagare har fått lite kunskap under sin utbildning, men de känner att deras utbildning inte 

har förberett dem tillräckligt och majoriteten av deltagarna var inte bekväma att bedöma eller 

behandla personer med könsdysfori. 

Det kan finnas flera orsaker varför talterapeuter inte känner sig bekväma i att erbjuda 

vård till personer med könsdysfori. En brist på kunskap om behandlingen av personer med 

könsdysfori påverkar troligen talterapeuters bedömning av hur bekväma de är i att erbjuda 

behandling till denna klientgrupp. Det är inte heller många talterapeuter som har arbetat med 

denna klientgrupp och de har därmed inte någon klinisk erfarenhet. Matthews med flera 

(2020) diskuterade i sin studie möjligheten av att behandling av personer med könsdysfori är 

ett väldigt specialiserat område och det är möjligen inte så många talterapeuter som är 
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intresserade av klientgruppen. Andra orsaker kan vara att lärare och professorer inte har 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet om den här klientgruppen för att kunna lära ut 

metoder till logopedistuderanden (Matthews m.fl., 2020).  Hancock och Haskin (2015) 

observerade dessutom i sin studie att en liten andel av talterapeuter inte kände sig bekväma 

att arbeta med transklienter på grund av moraliska åsikter.  

4.3 Behandling och metoder 

Tonhöjd och resonans är aspekter av röst som oftast används som målsättningar för 

röstterapi vid logopedisk behandling av personer med könsdysfori, eftersom kombinationen 

av de två röstkarakteristika påverkar mest lyssnarens perception av talarens kön (Leung m.fl., 

2018; Hancock & Garabedian, 2012; Hillenbrand & Clark, 2009). Resultaten från enkäten 

reflekterar detta i och med att 71 % av talterapeuterna fokuserar på tonhöjd under terapin och 

59 % angav att de använder resonansterapi som en metod. Resonans som en metod användes 

dock i mindre utsträckning jämfört med resultaten från studien av Hancock och Garabedian 

(2012) där resonans var en målsättning för 96 % av 25 transkvinnor. Däremot var det till och 

med 71 % av talterapeuterna som svarade att de använder rösthälsa som en målsättning för 

terapin med personer med könsdysfori. Hancock och Garabedian fann att 36 % av 

transkvinnorna hade rösthälsa som en målsättning, men upptill 72 % hade 

avslappningstekniker som mål, 56 % hade önskan att minska dåliga röstvanor och 48 % av 

klienterna hade ökad andningskontroll som målsättning. Rösthälsa är en viktig aspekt av 

röstterapi för både transkvinnor och transmän och betydelsen av rösthälsa har eventuellt 

underskattats i tidigare studier, speciellt för transmän (Adler & Antoni, 2012; Söderpalm 

m.fl., 2004).  

Talterapeuterna som deltog i studien använde metoder som rekommenderas i 

litteraturen (Leung m.fl.,2018; Davies m.fl., 2015). Tonhöjd, resonans, röstkvalitet och 

rösthälsa var de mest använda metoderna, medan intonation, artikulation, icke-verbal 
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kommunikation och pragmatik användes i mindre utsträckning, vilket också stämmer överens 

med tidigare litteratur som undersökt i vilken utsträckning de olika målsättningarna använts 

(Hancock & Garabedian, 2012). I enkäten frågades inte ifall klienten som behandlat var 

transkvinna eller transman, det vill säga om målet var att göra rösten mer feminin eller 

maskulin. 

4.4 Begränsningar och vidare studier 

Enkäten var kortfattad med bara 10 frågor och det skulle vara intressant att få en 

tydligare bild av talterapeuters kunskap om klientgruppen med ytterligare frågor gällande till 

exempel terminologi inom ämnet och mer detaljerade frågor kring metoder som kan användas 

med personer med könsdysfori. Det skulle också vara intressant att fråga talterapeuter vad de 

upplever som utmanande i att arbeta med personer med könsdysfori och varför de inte är 

bekväma i att bedöma och behandla personer med könsdysfori. Intervjuer med några av 

deltagarna skulle säkert också ge mycket användbar information om talterapeuters 

bedömning av sin kompetens och vilka faktorer som påverkar detta. 

4.5 Slutsatser 

 Majoriteten av talterapeuter i Finland avser att logopedisk behandling av personer 

med könsdysfori hör till deras yrkesbild, men en stor del av deltagarna tyckte att deras 

utbildning inte förberett dem för att erbjuda tjänster till denna klientgrupp. Bara en liten del 

av deltagarna är bekväma att utföra bedömning eller ge behandling till klienter med 

könsdysfori och resultaten liknar resultaten från en tidigare studie utförd i USA (Sawyer 

m.fl., 2014). Det finns en brist av talterapeuter som är bekväma att erbjuda vård till personer 

med könsdysfori och bara få talterapeuter har klinisk erfarenhet av att behandla denna 

klientgrupp. Däremot önskar nästan hälften av transpersoner röstterapi för att bättre kunna 

uttrycka sin könsidentitet (Salovaara, 2022). Deltagarna använde metoder som 

rekommenderas i litteratur och tidigare studier vid logopedisk behandling av könsdysfori. 
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Tonhöjd, rösthälsa, resonans och röstkvalitet var aspekter av röst och tal som användes mest 

av deltagarna, medan intonation, artikulation, röststyrka, icke-verbal kommunikation och 

pragmatik användes i mindre utsträckning. 
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Bilaga A 

 

 

 

 

INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Välkommen till min enkät! 

 

Tack för att ni deltar i den här enkäten, ert svar ät viktigt! Var vänlig och besvara 

följande frågor så ärligt som möjligt. Frågorna handlar om behandling av transsexuella 

klienter och talterapeuters kunskap om ämnet.  

Syftet med den här studien är att kartlägga talterapeuters kunskaper om transsexuella 

klienter och vilka terapimetoder talterapeuter använder med transsexuella klienter. Ni 

behöver dock inte ha arbetat med denna klientgrupp för att kunna svara på enkäten.  

Ert deltagande är frivilligt och ni har rätt att avbryta deltagandet när som helst utan att 

ange orsak. Ifyllandet av enkäten tar ungefär 10 minuter.  

All information som samlas in är endast till för min studie och allt kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det kommer inte att vara möjligt att koppla ihop er med de resultat 

som presenteras efter att studien genomförts. Om ni har frågor går det bra att ta kontakt: 

 

Fanny Tervonen 

telefon: 0440511927 

e-post: fanny.tervonen@abo.fi 

Genom att börja fylla i enkäten, bekräftar ni att ni läst igenom ovanstående text och 

att ni går med på att delta i studien. Ni har också förstått att deltagandet i den här studien är 

frivilligt. 

  

mailto:fanny.tervonen@abo.fi
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Bilaga B 

Bakgrundsfrågor 

1. Arbetserfarenhet som talterapeut 

☐ 1–5 år 

☐ 6–10 år 

☐ 11–15 år 

☐ mer än 15 år 

☐ studerande 

 

2. Utbildningsnivå 

 

☐ kandidat 

☐ magister 

☐ fil. doktor 

 

Omfattning av yrkesbild och färdigheter 

 

3. Tycker du att det hör till talterapeuters yrkesbild att erbjuda röst- och/eller 

kommunikationsträning till personer med könsdysfori som söker behandling? 

 

☐ ja 

☐ inte säker 

☐ nej 

 

4. Har du kunskap om logopedisk behandling av personer med könsdysofri? 

 

☐ nej 

☐ ja, men bara lite 

☐ ja, mycket 

 

5. Varifrån har du fått kunskap om logopedisk behandling för personer med 

könsdysfori? Du kan välja flera alternativ. 

 

☐ egna studier 

☐ universitet 

☐ tagit del av kurser/utbildningar efter examen 

☐ ingen kunskap 

☐ annat, vad? 

 

6. Jag tycker att min utbildning (universitet) har förberett mig för att behandla personer 

med könsdysfori. 

 

☐ helt av samma åsikt 

☐ av samma åsikt 
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☐ av annan åsikt 

☐ helt av annan åsikt 

 

7. Jag känner mig bekväm att utföra en bedömning för en person med könsdysfori. 

 

☐ helt av samma åsikt 

☐ av samma åsikt 

☐ av annan åsikt 

☐ helt av annan åsikt 

 

8. Jag känner mig bekväm att ge behandling till en person med könsdysfori 

 

☐ helt av samma åsikt 

☐ av samma åsikt 

☐ av annan åsikt 

☐ helt av annan åsikt 

 

Erfarenhet 

 

9. Har du för tillfället, eller har du någon gång behandlat, en person/personer med 

könsdysfori? 

 

☐ ja 

☐ nej 

 

Hur många personer med könsdysfori har du behandlat? 

 

Behandling 

 

10. Vilka av följande alternativ har du haft som målsättning för terapi vid logopedisk 

behandling av personer med könsdysfori? Du kan välja flera alternativ och motivera 

dina svar vid behov i slutet av blanketten. 

 

☐ tonhöjd 

☐ röststyrka 

☐ resonans 

☐ röstkvalitet 

☐ artikulation 

☐ intonation 

☐ rösthälsa 

☐ icke-verbal kommunikation 

☐ pragmatik 

☐ annat, vad? 

 

Övriga kommentarer: 
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Bilaga C 

 

 

 

 

SUOSTUMUS OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN 

Tervetuloa kyselyyni! 

 

Kiitos mielenkiinnostasi tutkimustani kohtaan. Vastauksesi on tärkeä! Ole kiltti ja 

vastaa kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti. Kysymykset tulevat käsittelemään 

transsukupuolisten hoitoa ja puheterapeuttien kokemuksia kyseisestä asiakasryhmästä.  

Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa puheterapeuttien tuntemusta transsukupuolisten 

hoidosta ja mitä metodeja puheterapeutit käyttävät transsukupuolisten asiakkaiden hoidossa. 

Sinulla ei tarvitse olla kokemusta transsukupuolisista asiakkaista, jotta voisit osallistua 

kyselyyn.  

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja sinulla on mahdollisuus 

keskeyttää tutkimus missä vaiheessa tahansa. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 15–20 

minuuttia. 

Kerätty tieto on ainoastaan tätä tutkimusta varten ja tullaan käsittelemään 

luottamuksellisesti. Vastauksianne ei voida liittää teihin lopullisissa tuloksissa, jotka 

esitellään tutkimuksen suorittamisen jälkeen. Jos sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyen, 

voit ottaa yhteyttä: 

 

Fanny Tervonen 

puh. 0440511927 

s-posti fanny.tervonen@abo.fi 

 

Aloittamalla kyselyn, vahvistat, että olet lukenut yllä olevan tekstin ja annat 

suostumuksen osallistua tähän tutkimukseen. Olet myös ymmärtänyt, että osallistuminen 

tutkimukseen on vapaaehtoista.  

  

mailto:fanny.tervonen@abo.fi
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Bilaga D 

Taustatietoja 

1. Työkokemus puheterapeuttina 

☐ 1–5 vuotta 

☐ 6–10 vuotta 

☐ 11–15 vuotta 

☐ yli 15 vuotta 

☐ opiskelija 

 

2. Koulutustaso 

☐ kandidaatti 

☐ maisteri 

☐ filosofian tohtori 

 

Työnkuva ja valmiudet 

3. Kuuluuko sinusta puheterapeutin työkuvaan tarjota ääni ja/tai kommunikaatioterapiaa 

transsukupuolisille ihmisille, jotka hakevat hoitoa? 

☐ kyllä 

☐ en ole varma 

☐ ei 

 

4. Onko sinulla tietämystä transsukupuolisten asiakkaiden puheterapeuttisesta 

kuntoutuksesta? 

 

☐ ei ole 

☐ kyllä, mutta vain vähän  

☐ kyllä, paljon 

 

5. Mistä olet saanut tietoa transsukupuolisten asiakkaiden kuntoutuksesta? Voit valita 

useamman vaihtoehdon. 

 

☐ lukenut/opiskellut aiheesta itsenäisesti 

☐ opintojen aikana (yliopisto) 

☐ osallistunut kursseille/koulutuksiin valmistumisen jälkeen 

☐ minulla ei ole tietämystä 

☐ jostain muualta, mistä? 
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6. Minusta koulutukseni (yliopisto) on valmistanut minua kuntouttamaan transsukupuolisia 

asiakkaita. 

☐ täysin samaa mieltä 

☐ samaa mieltä 

☐ eri mieltä 

☐ täysin eri mieltä 

7. Koen, että osaan tehdä puheterapeuttisen arvion transsukupuoliselle asiakkaalle. 

 

☐ täysin samaa mieltä 

☐ samaa mieltä 

☐ eri mieltä 

☐ täysin eri mieltä 

 

8. Koen, että osaan tarjota puheterapiaa/hoitoa transsukupuoliselle asiakkaalle. 

 

☐ täysin samaa mieltä 

☐ samaa mieltä 

☐ eri mieltä 

☐ täysin eri mieltä 

Työkokemus 

 

9. Onko sinulla tällä hetkellä, tai onko sinulla joskus ollut, transsukupuolinen asiakas? 

 

☐ kyllä 

☐ ei 

 

Jos vastasit kyllä, kuinka monta asiakasta sinulla on ollut? 

 

Kuntoutus 

 

10. Mitä alla olevia vaihtoehtoja olet käyttänyt transsukupuolisten asiakkaiden kanssa 

puheterapeuttisessa kuntoutuksessa? Voit valita useamman vaihtoehdon ja perustella 

vastaustasi tarpeen mukaan kyselyn lopussa olevaan tekstiruutuun. 

 

☐ äänenkorkeus 

☐ äänenvoimakkuus 

☐ resonanssi 

☐ äänenlaatu 

☐ artikulaatio/ääntäminen 

☐ intonaatio 

☐ ääniergonomia 

☐ nonverbaalinen/sanaton viestintä 

☐ pragmatiikka 
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☐ jokin muu, mikä? 

 

 

Muita kommentteja: 
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Pressmeddelande  

 

 

Majoriteten av finländska talterapeuter känner sig inte bekväma att erbjuda 

logopedisk behandling till personer med könsdysfori 

 
Pro gradu-avhandling i logopedi 

 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi 

 

Resultaten från en pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi visar att talterapeuter i Finland 

inte känner sig bekväma att erbjuda logopedisk behandling till personer med könsdysfori. 

Fanny Tervonen har kartlagt finländska talterapeuters bedömningar av sin kompetens i att 

erbjuda logopedisk behandling till personer med könsdysfori och undersökt vilka metoder 

talterapeuter använder med denna klientgrupp. Majoriteten av deltagarna avsåg att deras 

utbildning inte förberett dem för att bedöma eller ge behandling till personer med 

könsdysfori.  

 

De talterapeuter som har behandlat personer med könsdysfori använder metoder som 

rekommenderas i nuvarande litteratur. De vanligaste målsättningar vid röstterapi för 

personer med könsdysfori var tonhöjd, rösthälsa, röstkvalitet och resonans. Icke-verbal 

kommunikation och pragmatik används i mindre utsträckning.  

 

Resultaten indikerar att det finns få talterapeuter i Finland som kan erbjuda logopedisk 

behandling till personer med könsdysfori.  

 

Sammanlagt deltog 113 finländska talterapeuter. Materialet samlades in med hjälp av en 

elektroniskenkät som skickades på finska och svenska. 

 

Ytterligare information fås av: 

 

Fanny Tervonen 

Logopedistuderande 

fanny.tervonen@abo.fi 

 

 

Viveka Lyberg-Åhlander 

Professor i logopedi vid Åbo Akademi 

Viveka.lybergahlander@abo.fi 
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