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Sammendrag 
Begrepet kjønnsinkongruens viser til et misforhold mellom en persons kjønnsidentitet og 

juridisk kjønn tildelt ved fødsel. Personer med kjønnsinkongruens ønsker å leve ut et 

kjønnsuttrykk som samsvarer med egen kjønnsidentitet og å bli oppfattet i tråd med denne. 

Studien viser at stemmen er den faktoren som oftest fører til miskjønning blant våre 

informanter. Logopediske tiltak kan være effektive til å hjelpe disse klientene med å oppnå en 

kjønnsspesifikk kommunikasjonsstil, som samstemmer med klientens identitet. Logopedisk 

stemmetrening kan bidra til å forbedre den mentale helsen og øke livskvaliteten hos disse 

menneskene. Denne studiens to hovedmål er å vurdere stemmens betydning for 

livskvaliteten, samt å drøfte logopediske problemstillinger i møte med klienter med 

kjønnsinkongruens. Ulike perspektiver på kjønnsinkongruens er med på å påvirke logopedens 

forståelsesrammer og holdninger. Dette er med på å danne grunnlaget for logopedens evne til 

å imøtekomme og ivareta klientene på en hensiktsmessig måte.  

 

I denne kvalitative intervjustudien deltok sju informanter. Kriteriet for å delta er at man 

opplever kjønnsinkongruens og ønsker å snakke om stemmens betydning for livskvaliteten. 

Stemmen viser seg å være den viktigste årsak til miskjønning, og redsel for miskjønning fører 

til innskrenkelser i livsutfoldelse med redusert livskvalitet. Derfor argumenteres det for i 

oppgaven at et overordnet mål i den logopediske behandlingen, bør være å bidra til økt 

livskvalitet for disse klientene. For å imøtekomme dette målet, konkluderer studien med at 

det er hensiktsmessig for logopeden å arbeide ut ifra det interaksjonelle ICF-perspektivet 

(International classification of functioning). Studien drøfter innholdet og bruken av ICF-

modellen med henblikk på personer med kjønnsinkongruens.  

 

Funn viser at testosteron alene, ikke er tilstrekkelig for å oppnå en kjønnsspesifikk stemme 

for Kvinne-til-Mann-klienter. Dette perspektivet og våre analyser, tydeliggjør 

begrensningene i hva som kan oppnås med hormonbehandling. Dermed synliggjøres behovet 

for å øke inkluderingen av Mann-til-Kvinne-klientene i fremtidig logopedisk virksomhet og 

praksis. Ettersom rapporten Rett til rett kjønn (Helsedirektoratet, 2015) understreker behovet 

for et kompetanseløft blant helsepersonell som arbeider med mennesker med 

kjønnsinkongruens, drøfter vi hvordan en slik kompetanse bør defineres. Avslutningsvis  

diskuteres det fordeler og ulemper ved at logopeden påberoper seg en slik kompetanse på 

gruppenivå. 
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Det som begynte med en kaffekopp og en interessant samtale rundt dokumentarserien Født i 

feil kropp, endte til slutt opp med en masteroppgave. Ett år senere har vi atskillig mer å prate 
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eget perspektiv, og satt i gang tankeprosesser som ellers ikke hadde funnet sted. Han er 

engasjert og nøye og har vært en uvurderlig støtte i dette arbeidet. Tusen takk til våre 

fantastiske informanter som har stilt opp og delt med oss av sine innerste tanker og følelser. 

Vi vet det ikke var et enkelt valg for alle å takke ja til å bli med. Takket være dem blir 

manges stemme hørt. Takk til Harry Benjamin Ressurssenter ved Tone Maria Hansen, 

Forbundet for transpersoner i Norge og Steensveen ressurssenter, som videreformidlet 

informasjon om prosjektet til sine medlemmer. Takk til Jorid Løvbakk og Britt Bøyesen ved 
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spennende samtaler.  
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en ekstra takk til Reidar Schei Jessen som i tillegg til å lese korrektur, har tatt seg tid til å 
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Til sist, men ikke minst, tusen takk til familie og venner som har støttet oss, og tatt over mye 
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1 Innledning 
I denne kvalitative intervjustudien er sju personer med kjønnsinkongruens intervjuet om 

stemmens betydning for deres livskvalitet. Studien benytter seg av begreper som for mange 

er ukjente. Det er nødvendig å ha kjennskap til disse, derfor har vi valgt å fortløpende 

redegjøre for betydningen innledningsvis. Kjønnsinkongruens viser til et misforhold mellom 

en persons kjønnsidentitet og det juridiske kjønn tildelt ved fødsel, også kalt fødselskjønn. 

Begrepet kjønnsidentitet viser til det kjønnet en person identifiserer seg med. Cis eller 

cisperson brukes om personer som identifiserer seg som sitt fødselskjønn (Wurm, 2017, s. 

138). 

 

Ettersom det ikke foreligger noen publiserte omfangsundersøkelser i Norge 

(Helsedirektoratet, 2015, s. 15), er det uklart hvor mange som identifiserer seg som noe annet 

enn sitt fødselskjønn, verken når det gjelder de som søker hjelp eller de som opplever 

kjønnsinkongruens. Det har imidlertid vært en stadig økning i antall henvendelser de senere 

år. I Sverige har man sett en økning i antall personer som søker om endret juridisk 

kjønnstilhørighet, fra 50 til 70 personer i 2012, og til 194 personer i 2014, etter at kravet om 

sterilisering bortfalt (Wurm, 2017, s. 139). Per i dag er transseksualisme det offisielle navnet 

på diagnosen knyttet til dette fenomenet. I International Classification of Diseases-11 (ICD-

11), som er ventet i løpet av 2018, vil transseksualisme endre navn til kjønnsinkongruens. I 

denne studien benyttes begrepet kjønnsinkongruens for å vise til en tilstand der det oppleves 

et misforhold mellom en persons kjønnsidentitet og fødselskjønn, og ikke primært i 

tilknytning til diagnostiske forutsetninger. Dermed brukes begrepet for å beskrive en 

subjektivt opplevd tilstand. Uavhengig av om en person blir tildelt diagnosen eller ikke, kan 

det argumenteres for at opplevelsen av kjønnsinkongruens uansett vil være reell for den 

enkelte. I denne oppgaven bruker vi i hovedsak kjønnsinkongruens og benytter kun 

transseksualisme i tilfeller der det direkte henvises til diagnosen F64.0.  

 

Gjennomgående i oppgaven benyttes begrepene mann-til-kvinne (MtK) og kvinne-til-mann 

(KtM). Det eksisterer en pågående faglig diskusjon knyttet til begrepsbruk og hvilke begreper 

som vil være mest dekkende (Wurm, 2017, s. 138). MtK viser til personer som ved fødsel ble 

tildelt kjønnet mann, men som opplever at dette ikke stemmer med slik de føler seg, og 

identifiserer seg enten delvis eller helt som kvinne. KtM viser til personer som ved fødsel ble 

tildelt kjønnet kvinne, men som opplever at dette ikke stemmer med slik de føler seg og 
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identifiserer seg delvis eller helt som mann. MtK og KtM uttrykker et todelt syn på kjønn, 

hvor en person går fra mann til kvinne, eller kvinne til mann. Til tross for at definisjonen 

peker på at man kan identifisere seg helt eller delvis som et annet kjønn enn fødselsskjønnet, 

uttrykker begrepet likevel et enten-eller syn. Enten er man mann, eller så er man kvinne. 

Bakdelen ved denne betegnelsen kan sies å være at den ekskluderer personer som verken 

identifiserer seg som kvinne eller mann. Begrepet favner dermed ikke hele spekteret av 

kjønn. Vi har imidlertid valgt å benytte oss av begrepene MtK og KtM, da de i sin enkelhet 

beskriver en diskrepans mellom fødselskjønnet og identitetskjønnet. Det understrekes derfor 

at begrepene ikke nødvendigvis er tilstrekkelige til å beskrive tilstanden. Ettersom personer 

med kjønnsinkongruens representerer en uensartet gruppe, vil det være ulike oppfatninger om 

hvilke begreper som passer for den enkelte.  

 

Felles for KtM og MtK, er at de har behov for å leve ut et kjønnsuttrykk som samsvarer med 

egen kjønnsidentitet og bli oppfattet i tråd med denne. Miskjønning er et begrep som viser til 

situasjoner der en person ikke blir oppfattet i tråd med egen kjønnsidentitet, og tiltales med 

feil pronomen. I følge Norsk Språkråd er ordene miskjønnet og miskjønning såpass nye og 

spesielle at de ikke har fått plass i norske ordbøker i skrivende stund, men det er ikke noe 

formelt i veien med disse ordene. Feilkjønnet og feilkjønning er også registrert av språkrådet i 

den relevante betydningen (B. Eskeland, personlig kommunikasjon, 18.04.2018). 

Miskjønning er et begrep som ofte blir benyttet av informantene i vårt utvalg, og våre funn 

viser at stemmen er den faktoren som oftest fører til miskjønning. Redselen for miskjønning 

fører til at våre informanter begrenser seg i sin livsutfoldelse, noe som bidrar til en 

forringelse av livskvalitet. Våre informanter bruker begrepet å passere, noe som viser til at de 

blir oppfattet i tråd med sin kjønnsidentitet. Å «passere» som sitt identitetskjønn er svært 

viktig for informantene i denne studien. Mange personer med kjønnsinkongruens lever med 

en følelse av å aldri helt bli møtt som de personene de føler seg som, og mange opplever at de 

til stadighet må forsvare og forklare seg for omgivelsene (Wurm, 2017, s. 142). 

 

Definisjonen av kjønnsinkongruens er ikke tilstrekkelig for å forklare fenomenets omfang og 

rekkevidde. Ulike perspektiver bidrar til ulike forståelsesrammer. Ulike fagdisipliner kan sies 

å være menneskelige konstruerte ettersom de bygger på en samfunnsskapt 

kunnskapsproduksjon. De ulike fagdisipliner har rot i ulike vitenskapstradisjoner og 

vektlegger dermed ulike innfallsvinkler. Vi har valgt å belyse et medisinsk perspektiv, i 

tillegg til et mer psykologisk sosial-interaksjonelt perspektiv på kjønnsinkongruens. 
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Logopedens perspektiv kan være avgjørende for hvordan klienten forstås og imøtekommes, 

og for valg av behandlingens innhold og forløp. Logopedens perspektiv ligger også til grunn i 

vurderingen av når det vil være hensiktsmessig å avslutte behandlingen.  

 

Logopedens arbeid med personer med kjønnsinkongruens er å bidra til at klienten utvikler en 

stemme og et kommunikasjonsmønster som reflekterer og samsvarer med individets følelse 

av kjønn. Målet er at utsiden kan speile menneskets innside. Et misforhold mellom den ytre 

kjønnsrepresentasjonen og det opplevde selvet kan få store konsekvenser. Det kan skade 

selvtilliten, sette begrensninger for aktiv deltagelse i det sosiale liv, og føre til følelsesmessig 

ubehag i forhold til egen kjønnsidentitet (Davies, Papp og Antoni, 2015, s. 117). På den 

annen side viser flere studier at logopediske tiltak er effektive i å hjelpe disse klientene å 

oppnå en kjønnsspesifikk kommunikasjonsstil, som samstemmer med klientens identitet 

(Carew, Dacakis, & Oates, 2007; Dacakis, Oates, & Douglas, 2012; Gelfer & Tice, 2013; 

Hancock & Garabedian, 2013; Meszaros et al., 2005). Vi diskuterer derfor hva det 

logopediske arbeidet bør innebære. 

 

For personer med kjønnsinkongruens er ønskede endringer i stemmekvalitet av svært stor 

betydning, da det kan bidra til å redusere kjønnsdysfori og forbedre den mentale helsen og 

livskvaliteten hos disse menneskene (Davies et al., 2015). Kjønnsdysfori brukes som et 

samlebegrep for psykisk smerte, dypt ubehag eller plager som kan følge av manglende 

samsvar mellom kjønnsidentitet og fødselsskjønn (Helsedirektoratet, 2015, s. 1). 

Kjønnsinkongruens viser da til en tilstand og kjønnsdysfori viser til ubehaget som følge av 

denne tilstanden.  

 

Våre funn viser at begrensninger i livsutfoldelse med redusert livskvalitet som konsekvens, er 

lik på tvers av kjønnene. Mye tyder likevel på at KtM er en oversett gruppe med tanke på 

behov for logopedisk stemmebehandling. Det kan derfor argumenteres for at et overordnet 

mål i det logopediske arbeidet med personer med kjønnsinkongruens, bør være å bidra til å 

redusere kjønnsdysfori og dermed forbedre livskvaliteten for både KtM og MtK. Det 

argumenteres derfor for at logopeden bør jobbe ut fra et ICF-perspektiv (International 

Classification of Functioning, Disability, and Health) som skal bidra til å ivareta synet på 

hele mennesket. Det er nødvendig å ta hensyn til hvordan mennesket påvirkes av sine 

utfordringer, og hvilke konsekvenser dette får. Kort oppsummert bekrefter denne studien at 



 4 

stemmen er av stor betydning for våre informanter, ikke minst fordi stemmen er en 

avgjørende faktor for å bli oppfattet i tråd med rett kjønnsidentitet.  

 

1.1 Tema og problemstilling 
Utfordringer knyttet til stemme blant personer med kjønnsinkongruens er et tema som i 

mindre grad har vært aktualisert i vår utdanning (Spesialpedagogisk rådgivning: Logopedi). 

Vi opplevde vår forhåndskunnskap som begrenset, og vi så på masteroppgaven som en 

mulighet til å fordype oss i emnet. I tillegg er temaet valgt på bakgrunn av våre faglige 

interesser, da stemmen er et fagfelt vi begge er interesserte i og hadde kunnskaper om på 

forhånd. 

 

Valget av problemstilling har i stor grad utviklet seg underveis i arbeidet. Til å begynne med 

var den knyttet til pubertet og stemmeskiftet hos MtK. Det tilgjengelige utvalget av 

informanter i denne gruppen var imidlertid lite, og den gjennomsnittlige alderen til de 

tilgjengelige informantene var høyere en vi hadde forventet. Derfor endret vi 

problemstillingen. Med unntak av «Jonas» som er i slutten av tenårene, vokste våre 

informanter opp i en tid der det var lite åpenhet og kunnskap om kjønnsinkongruens, og få 

visste hva det var. I følge flere av informantene i vårt utvalg var det å endre kjønn 

uakseptabelt ut fra samfunnets rådende normer, og kjønnsbekreftende behandling var ikke en 

reell mulighet. MtK-informantene har derfor måttet gjennomgå stemmeskiftet på typisk vis 

som sitt fødselsskjønn. Derfor hadde vi ikke lengre det nødvendige utgangspunktet for å 

forske på pubertet og stemmeskiftet, men informantene forteller at stemmeskiftet likevel er 

forbundet med en vanskelig tid. Dagens unge med kjønnsinkongruens kan få tilbud om 

pubertetsutsettende behandling, for å unngå hormonelle endringer som oppstår i tenårene.  

 

Underveis i prosjektet har vi fått utvidet kjennskap til at unge mennesker med 

kjønnsinkongruens er i en svært sårbar situasjon, som gjør det utfordrende for dem å stille 

opp i prosjekter som dette. En mor tok kontakt med oss og ønsket å delta i studien på vegne 

av sitt barn. Basert på studiens inklusjonskriterier, tillot ikke denne studien at man kunne 

delta på vegne av andre. Hun påpekte likevel viktigheten av å øke oppmerksomheten rundt 

utfordringene disse menneskene står overfor, men opplyste om at påkjenningen for barnet 

ved å delta selv, ville blitt for stor. Dette er trolig en årsak til at få unge meldte seg.  
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Til å begynne med ønsket vi kun å intervjue MtK, ettersom mye av teorien legger vekt på 

stemmetrening og utfordringer hos MtK. I litteraturen begrunnes dette med at KtM ikke har 

utpreget behov for logoped, da hormoner skal løse utfordringer knyttet til stemmen 

(Freidenberg, 2002, s. 43; Shewell 2009, s. 430, Colton, Casper & Leonard, 2011, s. 323). 

Dette virker å ha vært en ledende holdning på feltet, noe som vi også lot oss styre av. Til tross 

for dette, viste det seg at halvparten av informantene som meldte seg til å være med på denne 

studien er KtM. Vi ble svært nysgjerrige på hvorfor de meldte seg, og om de kunne komme 

med informasjon som ville være med på å så tvil om rådende oppfatninger. Vi valgte derfor å 

intervjue både KtM og MtK, noe som førte til ytterligere endringer i vår problemstilling. 

Beslutningen om å inkludere KtM i studien, har bidratt til funn som tyder på at hormoner 

ikke fikser alt for alle, noe vi senere har funnet støtte for i nyere forskning. Gjennomarbeidet 

og endelig problemstilling, tar utgangspunkt i hvordan stemmen hos både KtM og MtK 

innvirker på den enkeltes opplevelse av livskvalitet. Med bakgrunn i dette, drøfter vi 

logopediske problemstillinger tilknyttet arbeidet med personer med kjønnsinkongruens.  

 

Oppsummert er problemstillingen som følger: Hvordan har stemmen betydning for 

livskvaliteten for personer med kjønnsinkongruens, og hvilke konsekvenser kan dette få for 

det logopediske arbeidet? Vi begrenser oss til å drøfte informantenes livskvalitet i lys av 

stemmens betydning, og avgrenser oss til å omtale stemmens relevans i forhold til 

miskjønning og de konsekvenser dette kan medføre. Tilsvarende diskuteres logopediske 

problemstillinger med henblikk på å forebygge miskjønning. Oppgaven diskuterer også hva 

slags kompetanse logopeden bør inneha for å bidra til å forebygge angsten for miskjønning 

og bidra til økt deltagelse og livskvalitet. Med utgangspunkt i funnene drøfter vi hvilke 

implikasjoner dette kan ha for logopedens kompetanse. 

 

1.2 Oppgavens struktur og oppbygning 
Oppgavens problemstilling baserer seg på informantenes uttalelser. På bakgrunn av disse har 

vi har valgt relevant teori og eksisterende forskning på feltet. Slik kan vi belyse den valgte 

problemstillingen fra ulike innfallsvinkler og ulike perspektiver. Våre funn viser at stemmen 

er den viktigste årsaken til miskjønning blant våre informanter. Frykt for å bli miskjønnet 

fører til redusert livskvalitet. Gjennomgående redegjør vi for aspekter ved stemmen knyttet til 

dette. Innledningsvis aktualiseres temaet kjønnsinkongruens, gjennom å henvise til det 

offentlige ordskiftet og vise til deler av innholdet i rapporten Rett til rett kjønn 
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(Helsedirektoratet, 2015). Vi begrunner vårt valg av kvalitativ metode og semistrukturert 

intervju, og argumenterer for hvorfor vi anser denne metoden som best egnet for å besvare 

våre forskningsspørsmål. 

 

Vi gir først en kort redegjørelse for rekrutteringsprosessen etterfulgt av en presentasjon av 

vårt utvalg. Dernest presenteres intervjuguiden og gjennomføringen av intervjuene, samt 

utdrag fra transkripsjonen og analytiske prosedyrer og koding i programmet Nvivo. Vi har 

stilt nærgående spørsmål til våre informanter, med den hensikt å gjengi svarene i denne 

studien. Våre informanter representerer en liten og sårbar gruppe. Det har derfor vært viktig 

for oss sikre deres anonymitet og ivareta deres interesser. Vi har fortløpende drøftet etiske 

implikasjoner og redegjør for disse i eget avsnitt. Generelt forsøker vi etter beste evne å være 

transparente og tydelige på hva vi har gjort, hvilke valg vi har tatt og hvilke konsekvenser 

dette kan ha hatt for de resultater som presenteres. Livskvalitet er et begrep som favner vidt. 

Vi redegjør for hvilken definisjon som er lagt til grunn for å vurdere hvorvidt stemmen 

påvirker livskvaliteten for våre informanter.  

 

I del 3 av oppgaven introduseres en mer inngående analyse av informantenes uttalelser, der vi 

løpende trekker inn teoretiske perspektiver. Vi har valgt denne strukturen for å gjøre 

oppgaven mest mulig empiri-nær. Teorien som er vektlagt i denne oppgaven, er studert og 

valgt på bakgrunn av informantenes egne uttalelser. Vi har i stor grad valgt å redegjøre for 

det vi mener er relevant teori før vi har presentert tilhørende informantutsagn. Dette 

begrunnes med at vi ønsker å danne et teoretisk utgangspunkt, som kan gjøre det lettere å 

forstå hva som kan ligge til grunn for informantenes opplevelser slik de her uttrykkes. På 

denne måten håper vi at leseren får en nærhet til informantene og oppfatter relevansen 

mellom eksisterende forskning og våre funn. Kjønnsinkongruens er et nytt begrep, men det 

viser til en tilstand som ikke er ny (Jutel, 2009, s. 282–3). Det eksisterer et skille mellom hva 

begrepet per definisjon viser til, og hvordan denne definisjonen kan tolkes og forstås, både 

med tanke på årsak, virkning og tiltak.  

 

Vi har valgt å se nærmere på hvordan ulike forståelser oppstår på bakgrunn av et psykologisk 

og sosial-interaksjonelt perspektiv, og ut fra et medisinsk perspektiv. Vi anser det som 

vesentlig at logopeden er bevisst sitt eget perspektiv i møte med klienten, da dette får 

konsekvenser for hvordan klientens tilstand blir vurdert, og hvilke tiltak som iverksettes. 

Videre redegjøres det for stemmens betydning i kommunikasjon og tale. I puberteten blir 
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forskjellene mellom en kvinnelig og en mannlig stemmekvalitet mer uttalt. Årsaken til dette 

er de strukturelle endringene som skjer i larynks under puberteten, også kalt stemmeskiftet. 

Deretter beskrives noe av det som anses å være kjønnsspesifikke trekk ved stemmen. Vi 

redegjør for hvilke disse er, da de er med på å synliggjøre logopediske utfordringer knyttet til 

det å oppnå en stemme som samsvarer med klientens kjønnsidentitet.  

 

I 4. del av oppgaven synliggjøres et skille mellom stemmevansker og stemmeproblemer. 

Hvordan logopeden ser på utfordringene klienten står overfor, kan være styrende for 

målsettingen i den videre behandlingen. Da vi ønsker å vektlegge viktigheten av å se 

menneskene i kontekst og ikke se utfordringer knyttet til stemmen som noe avgrenset, 

argumenteres det for at logopeden bør jobbe ut fra et ICF-perspektiv. Som en konsekvens av 

dette drøftes utfordringer knyttet til logopedisk arbeid, der kartlegging og stemmetrening er 

en vesentlig del. I tillegg diskuteres behovet for en nærmere oppfølging av KtM klienter, da 

våre funn viser at hormoner ikke fikser alt. Avslutningsvis diskuteres relevant logopedisk 

kompetanse i arbeidet med personer med kjønnsinkongruens.  

 

I den 5. delen oppsummeres det sentrale innholdet og hovedfunnene i oppgaven, etterfulgt av 

avsluttende refleksjoner i del 6. 

 

1.3 Samfunnsrelevans 
Temaet kjønnsinkongruens er dagsaktuelt og omtales stadig det offentlige ordskiftet (Wæhre 

& Tønseth, 21.03.18; Mikkelsen, 23.03.18; Sørlie, 26.03.18; Høie, 26.03.18; Simensen, 

02.04.18; Tv2, 2014). I disse dager får tilstanden også oppmerksomhet, da det i juni 2018 

skal lanseres en ny diagnosemanual hvor diagnosen er endret med bakgrunn i en ny forståelse 

av tilstanden. 

 

I denne oppgaven refereres det til rapporten Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn 

(Helsedirektoratet, 2015). Dette er en utredning bestilt av Helsedirektoratet for å vurdere 

vilkår for endring av juridisk kjønn, og organisering av helsetjenester for personer med 

kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Rapporten er et resultat av det første arbeidet i Norge i 

regi av en offentlig arbeidsgruppe, for å se på forholdene rundt personer med 

kjønnsinkongruens. Den tar for seg hvordan mennesker med kjønnsinkongruens blir møtt og 

hevder at dette er avgjørende for livskvaliteten til disse menneskene. Ekspertgruppen 
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konkluderer med at det er behov for økt kompetanse i alle deler av helsevesenet som møter 

denne gruppen. Ved å øke kompetansen skal man sikre at personer med kjønnsinkongruens 

skal få forsvarlig helsehjelp, og møtes av fagpersoner med forståelse og respekt.  

 

Logopedbehandling omtales i rapporten under eget punkt (Helsedirektoratet, 2015, s. 90). 

Her trekkes det fram at personer med kjønnsinkongruens kan ha rett på å få hjelp fra en 

privatpraktiserende logoped, som støttes av Helseøkonomiforvaltningen, nå HELFO. HELFO 

opplyser på sin side, at de på tidspunktet da rapporten ble skrevet, ikke har hatt noen saker 

om stønad til logoped fra personer som har gjennomført, eller gjennomgår kjønnsbekreftende 

behandling. Nasjonal behandlingstjeneste for transeksualisme (NBTS), har derimot en avtale 

med Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) Sør-Øst hvor pasienter som har behov for 

stemmetrening i forbindelse med kjønnsbekreftende behandling, kan få henvisning. Videre 

ønsker ekspertgruppen at et mål bør være å desentralisere kompetansen, og tilgjengeliggjøre 

den i hele helsetjenesten (Helsedirektoratet, 2015, s. 128). Ekspertgruppen konkluderer derfor 

med at helseforetakene må sette i gang nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse, 

slik at personer med kjønnsdysfori tilbys forsvarlig helsehjelp  (Helsedirektoratet, 2015, s. 

129).  

 

Basert på ekspertgruppens uttalelser, forstår vi det som at det er behov for kompetanseheving 

også blant logopeder. Det påpekes i rapporten, at det er få logopeder utenfor Statped, som 

møter disse klientene. På bakgrunn av ekspertgruppens ønsker om å desentralisere 

helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens, er det grunn til å anta at flere 

privatpraktiserende- og kommunelogopeder vil treffe personer med kjønnsinkongruens i sin 

praksis i fremtiden. Det er derfor viktig å forstå hvordan stemmen er av betydning for 

personer med kjønnsinkongruens. Denne studien viser at blant våre  informanter, er stemmen 

den viktigste årsaken til miskjønning. Logopedens overordnede mål bør derfor være å bidra 

til å begrense tilfeller av miskjønning hos klientene og dermed bedre livskvaliteten.  
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2 Metode og rammer for intervjuarbeid 
 

2.1 Kvalitativ metode 
Vårt formål har vært få mer kunnskap om utfordringer mennesker med kjønnsinkongruens 

opplever i tilknytning til stemmen og hvordan logopeden kan bidra til å hjelpe disse. Vi 

reflekterte over spørsmål som «er stemme viktig for disse menneskene?», «hva skal til for å 

få hjelp i en slik situasjon?», «hva slags hjelp kan man få» og «på hvilken måte kan stemmen 

påvirke hverdagen og livskvaliteten for personer som ikke nødvendigvis har en 

stemmevanske, men som likevel kan oppleve stemmen som problematisk?». Ved studiens 

oppstart var det naturlig nok usikkerhet knyttet til hvilke problemstillinger som ville være 

aktuelle å forfølge videre. Dette er personer som lever med en tilstand som få har kunnskap 

om. Vi var usikre på hva som ville være de «riktige» eller viktige spørsmålene å stille, og hva 

informantene kom til å dele med oss. Derfor ønsket vi å snakke med representanter for 

gruppen, som kunne fortelle oss hva som var viktig for dem. Vi var interesserte i den enkeltes 

erfaringer, ønsker og behov. For å få svar på våre spørsmål valgte vi å gjennomføre en 

kvalitativ forskningsstudie med semistrukturert dybdeintervju som design.   

 

Kvalitativ forskning er gjerne beskrevet som kunnskap av dypere natur (Kleven, 2011, s. 19). 

Forskeren har en nærhet til sine informanter gjennom å interagere med informantene i for 

eksempel en intervjusituasjon. Det er dermed en åpen interaksjon mellom forsker og 

informant. Dette gjør at man kommer tett på dem man forsker på, og denne nærheten kan 

gjøre forskningen både spennende og intens (Tjora, 2017, s. 15). I kvalitativ metodologi er 

forskeren interessert i personlig meningsdannelse og erfaringer fra et levd liv (Lundberg 

2017, s. 48). Vi ønsket samtaler hvor vi kunne høre om menneskers opplevelser og lære av 

disse. Vi innså under datainnsamlingen at vi som forskere er i en unik situasjon. En logoped-

klientsituasjon gir ikke den samme muligheten til å stille spørsmål slik vi gjorde under 

intervjuene. I sistnevnte situasjon kan det virke påtrengende. Det kan bringe opp spørsmål om 

logopedens rolle, og muligens skape et inntrykk av mangelfull kompetanse, noe som kan føre 

til svekket tillit.  

  

Ettersom kvalitativ forskning er preget av fleksibilitet og datainnsamlingen gjerne er preget 

av en løsere struktur med fokus på informanten, vil ofte informantene komme med 
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informasjon som forskeren på forhånd ikke har tenkt på. En må dermed kunne justere eget 

prosjekt og ideer ettersom verdifull informasjon fremkommer (Tjora, 2017, s. 24). Vi startet 

denne prosessen med en relativt åpen nysgjerrighet som gjorde at vi på forhånd ikke visste 

hva som kom til å være interessant å følge videre, og gjorde et bevisst forsøk på å ikke legge 

for sterke føringer i intervjuguiden. Fordi forskeren er så nær informantene i 

datainnsamlingsprosessen, kan det vanskelig å skille mellom innsamlingsprosess og 

analyseprosess (Kleven, 2011, s. 19). 

 

Kvalitativ forskning fungerer godt når man ønsker å ha fokus på informantenes opplevelser, 

hvilke meninger de har dannet seg, og hva slags konsekvenser meningene får for den enkelte. 

Derfor legger kvalitativ forskning oftest vekt på forståelse (Tjora, 2017, s. 24). Forskningen 

vil oftest være knyttet til en kontekst, og er derfor relevant i forhold til nåtidsorientert og 

empirinære undersøkelser (Befring, 2012, s. 38–9).  

 

Kvalitativ forskning egner seg når man skal søke innsikt i fenomener som omhandler sjeldne 

tilstander (Befring, 2012, s. 38–9). Ettersom denne studien har til hensikt å belyse 

enkeltindividers opplevelser av det å leve med en sjelden tilstand, ble det viktig for oss å la 

informantene få snakke om det de opplever som viktig i tilknytning til det aktuelle tema. 

Informantene har ulike sosiale og kulturelle bakgrunner, og deres livshistorier preges av det 

samfunnet og den tiden de har vokst opp i.  

 

Når man bruker en kvalitativ tilnærming i forskningen, er det viktig å ha en bevissthet om 

egen subjektivitet. Forskerens forståelse påvirkes av personlig bakgrunn, erfaringer og 

politisk syn (Kleven, 2011, s. 19). Disse faktorene vil være med på å forme forskerens 

prosjekter med hensyn til både tema, metode, valg av teori og til slutt analysen (Tjora, 2017 

s. 24). Til å begynne med hadde vi lite kunnskap om kjønnsinkongruens. Til gjengjeld hadde 

vi kunnskap om logopedens kjerneområder, stemme, språk og kommunikasjon og hvordan 

dette påvirker mennesker på ulike måter. Vår subjektive forståelse og fagkunnskap har preget 

både måten vi har samlet inn data og hvordan vi senere har tolket dette. Våre 

forhåndsantakelser har preget utformingen av problemstillingen og intervjuguiden, og 

endringer i disse er gjort ettersom ny informasjon har tilkommet. Ved å relatere våre 

problemstillinger og funn til faglige termer, teorier og empiriske arbeider vil vår fremstilling 

møte forskningens krav om intersubjektivitet.  
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Vi hadde planer om å begrense oss til å intervjue MtK, ettersom utfordringer knyttet til 

stemme for denne gruppen vektlegges i litteraturen. Vi endte imidlertid opp med å inkludere 

KtM, fordi halvparten av informantene som meldte seg til studien nettopp var KtM, og vi 

ønsket å utforske dette nærmere. På bakgrunn av våre forkunnskaper, hadde vi antagelser om 

at flesteparten av informantene ville streve med stemmevansker, noe som viste seg å ikke 

stemme. Spørsmål om stemmevansker i intervjuguiden endte derfor opp med å være mindre 

viktig. I stedet ble det viktigere å sette seg inn i, og tydeliggjøre et skille mellom 

stemmevansker og stemmeproblemer, da kunnskap om dette er av betydning for logopedens 

kliniske arbeid.  

 

Logopeden arbeider hovedsakelig med mennesker som har utfordringer og vansker knyttet til 

kjerneområdene. Derfor antok vi at flesteparten av våre informanter ville vurdere stemmen 

som problematisk, selv om vi var åpne for at det kanskje ikke var sånn for alle. I tråd med 

våre antagelser er stemmen svært viktig for våre informanter, men en vanskelig livssituasjon 

kan gjøre det utfordrende å prioritere arbeid med stemmen. Mange befinner seg i en krevende 

og vanskelig livssituasjon. Til tross for at disse klientene har et ønske om å oppnå en mer 

kjønnsspesifikk stemme, har de ikke alltid kapasitet og overskudd til å kunne jobbe med den. 

Derfor blir stemmen gjerne det siste som faller på plass i en kjønnskorrigerende prosess.  

 

Valg av kvalitativ metode og semistrukturert intervju, har gitt oss et innenfra-perspektiv på 

spørsmål knyttet til stemmens betydning for livskvaliteten hos personer med 

kjønnsinkongruens. Våre informanter har bidratt til å endre vår forståelse av utfordringene de 

står overfor, og hvordan logopeden på best mulig måte kan møte disse. Vi har etter beste 

evne tilpasset oss informantenes uttalelser, og latt dem være med på å forme oppgavens 

struktur og innhold. På den måten har vi forsøkt å opprettholde fleksibilitet underveis i 

prosjektet. 

 

2.2 Informanter 
Rekruttering 

I startfasen på prosjektet avtalte vi et møte med Tone Maria Hansen som er daglig leder ved 

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS). HBRS er en pasient- og brukerorganisasjon som 

arbeider for å informere og å øke kunnskapen vedrørende diagnosen transseksualisme 

(Statped, 2016). Det ble en uformell samtale der vi ble invitert til å ta kontakt igjen når vi 
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trengte hjelp til å rekruttere informanter. Vi hadde også et møte med Jorid Løvbakk, logoped 

ved stemmeteamet på Statped, som har erfaring fra å jobbe med denne klientgruppen. Vi 

diskuterte vår foreløpige problemstilling, og hva som kunne være interessante og nyttige 

spørsmål å stille i en intervjusituasjon.  

   

Da vi skulle starte arbeidet med å rekruttere informanter, lagde vi først et informasjonsskriv 

der vi presenterer oss selv, hvem vi er og hvor vi kommer fra, hvem som er ansvarlig 

veileder, og hvordan vedkommende kan kontaktes. Vi informerte også om prosjektets 

bakgrunn og formål, og presiserte informantenes rettigheter. I neste omgang søkte vi opp 

ulike interesseorganisasjoner og helseforetak som arbeider for og med personer med 

kjønnsinkongruens. Hensikten var å informere om prosjektet vårt og spørre om de kunne 

tenke seg å hjelpe oss med å videreformidle informasjonsskrivet til sine medlemmer.  

 

Vi sendte mail med vedlagt informasjonsskriv til Harry Benjamin ressurssenter (HBRS), 

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN) og Stensveen ressurssenter. Alle var mer enn 

villige til å videresende informasjonsskrivet til sine medlemmer. 

 

Da vi jobbet med utformingen av informasjonsskrivet ble vi usikre på om nok personer ville 

melde seg til å være med på prosjektet, eller om vi i det hele tatt ville få noen henvendelser. 

Bortsett fra ett inklusjonskriterium, om at man følte seg født i feil kropp og ønsket å fortelle 

om stemmens betydning i dette, valgte vi derfor å ikke oppgi øvrige inklusjons- eller 

eksklusjonskriterier for å kunne delta. 

 

Tjora (2017, s. 130) påpeker at hovedregelen når man skal velge informanter til et såkalt 

strategisk utvalg i en kvalitativ studie, er at disse kan uttrykke seg reflektert over tema. 

Vi forsøkte å velge de informantene vi mente hadde de beste forutsetningene for å gjøre 

nettopp dette, uavhengig av kjønn, alder og bakgrunn. Vi diskuterte også hvorvidt vi skulle 

ha diagnose fra Rikshospitalet som et kriterium. Konklusjonen ble at vi ønsket å komme i 

kontakt med personer med gode og interessante refleksjoner rundt det aktuelle temaet, 

uavhengig om disse har diagnose eller ikke. Vi ønsket heller ikke å utelukke historier som 

viser en uproblematisk holdning til stemme. På bakgrunn av dette har det heller ikke vært et 

krav at personen skal ha vært hos logoped, eller på annen måte ha mottatt hjelp med 

stemmen.  
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I løpet av to uker, hadde tretten personer meldt sin interesse, og ønsket å bidra som 

informanter. Av de som meldte seg, var det omtrent like mange MtK (6) og KtM (7). Dette så 

vi på som en indikator på at det var et behov for å høre begge grupper. Flere av de som 

meldte seg, skrev til oss om hvor viktig stemmen er, og at de mer enn gjerne ville stille opp 

på prosjektet. Flere skrev også at de hadde mye å fortelle. Det var da vi valgte å gå bort fra 

vårt kriterium om å kun intervjue MtK. Problemstillingen ble endret til å gjelde begge 

grupper. Vi ønsket å få et innblikk i hva KtM opplever som utfordrende med tanke på 

stemmen.  

 

Utvalg 

På grunnlag av oppgavens tidsramme, hadde vi ikke anledning til å intervjue alle 

informantene som meldte seg. Vi valgte derfor ut sju informanter fra ulike bakgrunner og 

aldersspenn, med jevn fordeling av KtM og MtK. Under følger en kort presentasjon av 

informantene, som alle har fått fiktive navn for å ivareta deres anonymitet. Alle presenteres 

med navn som samsvarer med personens kjønnsidentitet. MtK presenteres derfor med 

kvinnenavn og KtM med mannsnavn. Presentasjonen er et kort sammendrag av intervjuet 

basert på informantenes egne utsagn. I tillegg har deler av uttalelsene blitt omskrevet på 

setningsnivå, uten at dette har endret ytringens betydning. Alle informantene har fått lese 

gjennom presentasjonene, og har fått mulighet til å korrigere og endre måten de er fremstilt 

på. Samtlige presentasjoner er godkjent. 

 

Anna   

Anna er for tiden student. Jobben hun ønsker seg involverer kundebehandling, noe som stiller 

store krav til stemmen. Anna har en flerkulturell bakgrunn og har vokst opp utenfor Norge. 

Hun kom til Norge i tenårene. Hun husker at hun var rundt tre-fire år da hun først forstod at 

hun var jente. Hun manglet begreper for det, men skjønte at noe var feil, og hun kan huske at 

hun klagde til Gud fordi kroppen ikke stemte med resten. Anna ønsker å bli sett som seg selv, 

og ikke som en som er født i feil kropp, men hun synes begrepet forklarer mye.  

 

Hun fikk lite forståelse hjemme, og reaksjonene var kraftige da hun levde ut sitt kvinnelig 

kjønnsuttrykk. Hun går til logoped, og føler hun får mye igjen for dette. Hun beskriver 

stemmen sin som uferdig. Å kunne bruke stemmen er viktig for Anna. Hun er sosialt aktiv, 

og hun deltar på flere arrangementer hvor hun må prate mye. Hun beskriver selv at hun 
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trenger stemmen fordi hun er glad i å kommunisere med andre. Hun liker at stemmen hennes 

blir hørt, og at den oppfattes som behagelig for de som hører på. Hun mener at stemmen må 

endre seg i takt med resten av forandringene som skjer med kroppen, slik at kropp og stemme 

samsvarer. De er hver sin del av en helhet. Det er viktig for henne at stemmen virker naturlig, 

slik at hun skal slippe å trekke uønsket oppmerksomhet mot seg selv. Hun sier at hun har 

mange planer for fremtiden, og ønsker et spennende liv uten fokus på å være født i feil kropp. 

 

Jonas 

Jonas er i slutten av tenårene og går på videregående skole. For ham har det ikke alltid vært 

en bevisst tanke at han egentlig var en gutt, men han forteller at han mislikte jentenavnet sitt 

og sier at han aldri har vært opptatt av typiske jenteting som å leke med dukker og Barbie, 

bruke sminke og rosa klær. Han likte seg best blant guttene, og skjulte de kvinnelige formene 

sine ved å bruke baggy klær. Han forteller at han hadde mange ulike lærere på barne- og 

ungdomsskolen, og at i hans situasjon opplevdes dette som ekstra utfordrende i forhold til 

oppfølging. Hyppige klassebytter førte også til at han manglet tilknytning til en spesiell 

vennegjeng, og han forteller at kun én person har vært vennen hans gjennom alle de sju årene 

på barneskolen.  

 

I slutten av tenårene sto han frem som gutt, noe som blant familie og venner ble godtatt 

ganske greit. Før dette hadde han ikke fortalt om det til noen. Jonas sier at han misliker 

stemmen sin og vil helst ikke at noen skal høre den. Han forsøker av og til å manipulere 

stemmen ved å gjøre den mørkere, men sier at han ikke får det til. Jonas er for øyeblikket i 

utredningsprosessen. Ved tidspunktet for intervjuet har han ingen diagnose og har ikke 

begynt kjønnsbekreftende behandling. Han ønsker hormonbehandling fordi testosteron 

forhåpentligvis vil hjelpe ham med å få en mørkere stemme, og at det kan bedre selvtilliten 

og selvbildet hans. Han har forventninger om å bli bekreftet som en mannsfigur og at han da 

skal kunne tørre å gjøre mer. Han forteller at han opplever mye angst knyttet til det å bli 

miskjønnet. 

 

Ole 

Ole er i førtiårene og har barn. For en del år siden gjennomgikk han en utredning som varte 

over en toårsperiode, før han fikk endelig avslag på diagnosen F64.0 transseksualisme. Han 

fikk da hjelp av fastlegen sin og startet med hormonbehandling. Ole er uføretrygdet som 

følge av angst og depresjon, grunnet en generelt vanskelig livssituasjon over tid. Han hadde 
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ikke noen sterk kjønnsidentitet som liten, men merket at omgivelsene oppfattet ham som 

jente. Etterhvert opplevde han selv at noe ikke stemte og fikk tiltakende vansker knyttet til 

dette. Han ville helst leke med gutter og ble lei seg når de ikke ville leke med ham. Han ser 

på endringen av kjønnsidentitet som et ledd i utviklingen fra å være barn til å bli kvinne og til 

slutt bli mann.  

 

Ole beskriver seg selv som en transmann. Han liker ikke begrepet født i feil kropp, fordi han 

tror at ordet feil, gjør at det blir vanskelig å akseptere egen kropp. Han er skeptisk til å skulle 

prøve å slette sitt liv som kvinne, og forsøker å forsone seg med denne tiden. Ole har vært 

hos logoped i en kort periode. Han er usikker på hvor mye effekt det hadde for ham, men han 

synes det var en interessant prosess. Stemmen har vært viktig for ham hele livet, og han kan 

huske at han ønsket en mørkere stemme i barndommen. Ole er i dag fornøyd med den 

stemmen han har. Likevel har han fortsatt noe angst knyttet til sosiale situasjoner der han må 

bruke stemmen. Han forteller at det nok henger igjen fra den tiden da stemmen hans var 

lysere. Han liker ikke å snakke i telefonen, og i den grad han kan, unngår han helst sosiale 

situasjoner der han må snakke med fremmede. 

 

Siri 

Siri er i slutten av trettiårene, og hun har jobbet som selvstendig næringsdrivende store deler 

av livet. Hun føler seg født i feil kropp og har hatt en opplevelse av å være jente så lenge hun 

kan huske. Hun fortalte det aldri til noen og har levd i fornektelse frem til voksen alder. Hun 

visste ikke hva trans var, da det var lite informasjon rundt dette på 1980-tallet. Siri gråt seg i 

søvn store deler av barndommen fordi hun er født som hun er født, og brukte mye tid alene 

foran datamaskinen. Som voksen forsøkte hun å leve et tradisjonelt familieliv med kone, barn 

og rekkehus. For få år siden orket hun ikke lenger å leve et liv på bekostning av egen 

identitet. Hun flyttet ut og begynte å leve som Siri. Bortsett fra å endre juridisk navn, 

oppsøkte hun logoped som noe av det første hun gjorde. Hun har hatt stort utbytte av 

stemmetreningen og liker å gå til logopeden sin.  

 

Siri har vært til utredning på Rikshospitalet, og fikk endelig avslag på diagnosen F64.0 

transseksualisme, samme dag hun kom for å snakke med oss. Hun sier de mener hun ikke er 

transkvinne nok, og hun er fortvilet over situasjonen. Siri beskriver drømmestemmen, som en 

stemme som gjør at hun alltid passerer hundre prosent som kvinne. Stemmen tar mye fokus. 

Hun tenker på den hele tiden, og hun forsøker å få den så lys og feminin som mulig når hun 
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snakker. Dette oppleves som ekstra krevende når hun er sliten og trøtt og har mindre 

overskudd. Hun bruker mye energi på at omgivelsene skal se henne som Siri. Hun beskriver 

stemmen sin som fortsatt litt maskulin, men det plager henne ikke så mye lenger. Det var en 

periode da det å jobbe med stemmen sto øverst på lista. Nå har hun kommet langt på vei med 

å få en stemme som hun trives med, men hun går fortsatt til logoped av og til for å holde 

stemmen vedlike og kanskje kan den fortsatt bli enda litt mer kvinnelig.  

 

Trond 

Trond er i sekstiårene. Han forteller at stemmen er en veldig viktig del av ham. I 

førskolealder fortalte han sin bestemor at han ikke ville ha sånn lys stemme når han ble stor. 

Bestemor viste stor forståelse og sa «it takes all kinds of people to make a world», som er et 

kjent sitat fra Don Quijote (Miguel de Cervanes Saavedra). Trond hadde fylt førti år før han 

startet prosessen med å bli mann. Han begynte med testosteron, og den mørke stemmen kom 

noen måneder etterpå, noe som betydde mye for ham. Til å begynne med var stemmen 

ganske ufokusert og han beskriver den som mer flytende. Han fikk ikke tilbud om logoped 

under utredning på Rikshospitalet, noe han heller ikke følte behov for. For Trond var 

hormonbehandling tilstrekkelig, og han sier at stemmen etterhvert har falt mer på plass i 

forhold til egen kjønnsidentitet.  

 

Trond foretrekker pronomenet hen eller han. For ham er det ikke lenger noe mål å falle inn i 

en kategori. Etter å ha begynt med hormonbehandling følte han at det var om å gjøre å bli 

mest mulig mann, noe som også opplevdes som en tvangstrøye. Trond jobber i et 

stemmekrevende yrke der han er nødt til å snakke mye, men han har ingen problemer med 

det. Stemmen har ikke vært en faktor som har hindret ham fra å gjøre ulike ting. Han 

beskriver sin egen stemme som kjønnsnøytral eller litt maskulin.   

 

Karin 

Karin er i sekstiårene, er gift og har barn. I over førti år levde hun som skjult kvinne. Det var 

et dobbeltliv omgivelsene ikke visste noe om. Hun forteller at på 1950- og 1960-tallet var det 

ikke noen hjelp å få. Det var et veldig dårlig liv. Hun vokste opp med guttekropp og lærte på 

gutters vis, giftet seg som mann, fikk kone og barn, selv om hun hele tiden var kvinne oppe i 

hodet. Hun turte ikke fortelle om det til noen på grunn av normene, og hun utviklet depresjon 

som følge av dårlig selvbilde, etter ikke å ha blitt sett som den kvinnen hun var i over førti år. 

På et tidspunkt orket hun ikke mer, og sto frem som kvinne. Hun lever fortsatt sammen med 
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kvinnen hun giftet seg med, og hun føler seg heldig som fikk beholde familien sin. I dag er 

hun frisk og uten depressive perioder.  

 

Karin foretrekker pronomenet hun. Hun har vært aktiv i musikkmiljøet hele livet, og sier at 

musikalitet og trening av stemmen over tid har gjort at hun har klart å finne frem til sin 

kvinnelige stemme uten hjelp fra logoped. For Karin er stemmen en veldig viktig del av 

identiteten. Den er så avslørende. Hun har store krav til stemmen i jobbsammenheng, og 

opplever at stemmen strekker til. Hun beskriver sin egen stemme som feminin. Det gjør at 

hun passerer og at hun får lov til å leve som den kvinnen hun er, blant andre kvinner.  

 

Nina 

Nina er fra et land i Vest-Europa. Hun har bodd i Norge i tre år og har barn. Hun er høyt 

utdannet, men har nylig mistet jobben sin. Hun antar at hennes kjønnsidentitet er en 

medvirkende årsak til dette. Hun er skilt, og oppgir nevnte omstendigheter som medvirkende, 

men ikke eneste årsak. Som liten likte hun å kle seg ut i jenteklær. Hun følte at noe ikke 

stemte, men skjønte ikke helt hva det var og turte ikke fortelle det til foreldrene sine. Hun var 

mye trist og tilbrakte mye tid alene på rommet sitt. Hun beskriver idretten som en flukt fra 

det vonde og brukte det meste av fritiden sin på det. I godt voksen alder oppsøkte hun en 

terapeut i sitt hjemland som konkluderte med at hun ikke hadde kjønnsinkongruens, men var 

en mann med kvinnelige attributter.  

 

Selv mener Nina at ingen terapeut kan avgjøre om noen har kjønnsinkongruens eller ikke, det 

kan bare personen selv gjøre. Nina hadde gjort hva som helst for å ikke befinne seg i denne 

situasjonen. Hun har ingen diagnose og har nylig startet utredningsprosessen. Hun har hatt, 

og har det svært vanskelig for tiden. På et tidspunkt forsøkte hun å avslutte livet. Hun føler nå 

at hun er på bedringens vei, men trenger en endring i nåværende livssituasjon. Hun trenger 

hjelp til å leve fullt ut som kvinne, noe som er avgjørende for at hun skal få et fullverdig liv.  

 

Nina føler seg født i feil kropp og hun foretrekker pronomenet hun. For Nina er stemmen en 

del av totalpakken, som ikke føles bra. Stemmen gjør at omgivelsene reagerer på henne, og 

det oppleves som om stemmen forråder henne. Nina beskriver stemmen sin som en 

mellomting mellom litt og veldig maskulin. Hun ønsker å få en mer feminin stemme, både for 

at det skal harmonere bedre med egen kjønnsidentitet og for at hun ikke skal bli miskjønnet. 

Hun tenker at det kanskje blir lettere for omgivelsene å akseptere henne hvis hele bildet er 
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kvinnelig. Hun har krav til stemmen gjennom normal daglig bruk. Stemmen begrenser henne 

ved at hun snakker mindre enn hun ellers ville gjort. Hun sier at hun ikke har fysisk vondt, 

men at det er mentalt ubehagelig å snakke. Nina håper hun får tilbud om å jobbe med 

logoped, og har forventninger til at stemmen skal bli så feminin at hun passerer som kvinne. 

For tiden har hun imidlertid ikke nok energi til å jobbe med stemmen. Mange andre 

utfordringer må løses først.  

 

2.3 Intervju 
Intervjuguide  
For å sikre at alle informantene skulle få mulighet til å reflektere rundt de samme 

spørsmålene, utarbeidet vi en intervjuguide, bestående av en rekke spørsmål som skulle 

benyttes for å lede samtalene fremover i intervjuene. Før de formelle samtalene, 

gjennomførte vi et prøveintervju med en medstudent som også interesserer seg for feltet og 

har kjennskap til klienter med kjønnsinkongruens fra sin praksis. Etter dette endret vi noe på 

strukturen, la til noen spørsmål og endret noen formuleringer for å skape en bedre flyt. 

 

Under intervjuene ble guiden benyttet i varierende grad, avhengig av hvor mye informasjon 

informantene delte uten oppfølgingsspørsmål. Intervjuguiden starter med en introduksjon i 

stikkordsform om hvem vi er, hva prosjektet handler om, informantenes rettigheter og 

hvordan vi har tenkt oss at intervjuet skal gjennomføres. Videre er guiden delt inn i flere 

temaer. Temaene omhandler informantenes bakgrunn, kjønnshistorikk, tanker og refleksjoner 

om egen stemme, stemmeskiftet, krav til stemmen i dag, aksept og anerkjennelse fra 

omgivelsene, stemmevansker, stemmen som et hinder og logopedisk arbeid. Avslutningsvis 

åpnet vi for at informantene kunne fortelle og gi råd om hva som har fungert godt for dem i 

stemmesammenheng. I tillegg spurte vi om det var noe de ønsket å legge til, som vi ikke 

hadde spurt om. Intervjuguiden fungerte slik den skulle: Vi ønsket å åpne mest mulig for en 

naturlig dialog der informantene kunne fortelle fritt om det som er viktig for dem. I de 

tilfellene der samtalen stoppet litt opp, benyttet vi spørsmålene fra intervjuguiden for å få 

samtalen i gang igjen og lede den fremover.  

 

Endring av intervjuguiden 

For å skaffe oss mest mulig kunnskap om personer med kjønnsinkongruens, deltok vi på et 

seminar under Skeiv seminarrekke (13.12.2017). Skeiv seminarrekke er flere seminarer som 
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skal sette fokus på seksualitet og kjønn og utfordre etablerte samfunnsnormer. Seminarrekken 

er arrangert av Universitetet i Oslo. Der presenterte Reidar Schei Jessen sin hovedoppgave i 

psykologi fra UiO (2016): Balancing the margins of gender: How clinical psychologists 

relate to puberty suppression when working with gender variant youth (hvordan arbeide 

psykologisk med ungdom med kjønnsinkongruens som skal ta stilling til pubertetsutsettende 

behandling). Vi tok kontakt med ham i ettertid, og han sa seg villig til å møte oss for å 

diskutere aktuelle problemstillinger.  

 

Vi gjennomgikk førsteutkastet til intervjuguiden med ham, og fikk mange gode tips og 

synspunkter som førte til at vi foretok følgende endringer. I førsteutkastet begynte vi 

intervjuet med å stille spørsmål om barndom og oppvekst. Vi ble enige om å endre 

begynnelsen til å handle om hvordan informantene ønsket å definere seg selv. Vi følte dette 

ble en bedre start som åpnet opp for at informantene relativt fritt kunne fortelle oss om seg 

selv. Vi spurte om hvilket pronomen og  hvilke begreper de foretrekker for å beskrive egen 

identitet og tilstand. I førsteutkastet gikk vi direkte videre til å stille ulike spørsmål om 

stemmeskiftet. Dette endret vi, og stilte istedenfor spørsmål som dreide seg om tanker og 

refleksjoner rundt egen stemme og på hvilke måter den er viktig for dem. Vi endret også 

avslutningen av intervjuet med å åpne for at informantene kunne komme med råd og tips 

knyttet til sine erfaringer med stemme. Målet var å avslutte intervjuet på en positiv måte og 

anerkjenne at det er de som vet hvordan det er å leve med kjønnsinkongruens.  

 

Gjennomføring av intervjuene 

Gjennom forskningsprosjektet har vi samarbeidet om alle ledd, og vi valgte også å 

gjennomføre intervjuene sammen. Vi har vært bevisste på at det å være to under intervjuet, 

kan by på ulike utfordringer. To intervjuere kan oppleves som overveldende for 

informantene, og dermed påvirke dynamikken i intervjuet. På den annen side kan det å være 

to, bidra til å kvalitetssikre intervjuene (Tjora, 2010, s. 152). I de første intervjuene fordelte 

vi arbeidsoppgaver slik at en av oss hadde ansvaret for å drive intervjuet fremover, mens den 

andre i størst mulig grad inntok en observatørrolle under intervjuet og hadde hovedansvaret 

for å ta feltnotater underveis. I tillegg skrev begge ned umiddelbare tanker etter intervjuet for  

ikke å glemme viktige detaljer. Etter et par intervjuer kom vi frem til at det ikke virket 

naturlig å fordele oppgavene på den måten. Det virket som informantene foretrakk at vi 

begge var involvert i spørsmålsstillingen, og det førte til en mer behagelig og naturlig 
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samtale. Vi valgte derfor å dele oppgavene slik at en av oss hadde ansvaret for at vi fikk med 

alle spørsmålene fra intervjuguiden, og den andre hadde ansvaret for å følge opp spennende 

og interessante uttalelser og refleksjoner. Denne arbeidsfordelingen fungerte godt, da det 

førte til en mer naturlig samtale.  

 

Intervjuene fant sted på ulike lokaliteter. Av sju intervjuer ble fire gjennomført over Skype. 

Vi brukte et grupperom på Blindern, mens informantene befant seg hjemme. Det fungerte 

tilfredsstillende. Ved ett tilfelle kom et familiemedlem inn i rommet til en av informantene 

under intervjuet, uten at vedkommende virket spesielt forstyrret eller brydd av dette. For de 

andre tre informantene foreslo vi å møtes på Blindern. En informant ønsket ikke dette, og vi 

fikk låne et sentrumsnært kontor som passet for informanten. Tjora (2010, s. 118) påpeker at 

det er hensiktsmessig å gjennomføre intervjuet på et sted der informantene kan føle seg 

trygge og der man ikke forstyrres av andre. Dette har vi forsøkt å imøtekomme etter beste 

evne. Det er tatt hensyn til informantenes ønsker og intervjuene er gjennomført i lokaler uten 

bakgrunnsstøy. Rolige omgivelser har gitt oss lydopptak av svært god kvalitet.  

 

Det er gjort lydopptak av alle intervjuene, noe som gjør det lettere å transkribere intervjuet i 

ettertid. Før vi startet lydopptakene begynte vi intervjuet med å gjenta innholdet i 

informasjonsskrivet og minne deltakerne om retten til å trekke seg fra prosjektet. I tillegg 

brukte vi noe tid på småprat for å bli bedre kjent og bygge opp en gjensidig tillit og trygghet. 

Intervjuene varierte fra cirka førtifem minutter, til en time og femten minutter. Det er flere 

årsaker til dette. Noen av informantene hadde begrenset med tid, fordi de hadde andre avtaler, 

og noen hadde ikke så mye å si som andre. Blant annet var det noen av informantene som 

ikke har vært hos logoped og hadde derfor liten kjennskap til dette. Ettersom logopedarbeid 

hadde en stor plass i vår intervjuguide, ble disse intervjuene noe kortere. På forhånd hadde vi 

tenkt oss at intervjuene skulle bli cirka en time lange, noe de fleste også ble. For lange 

intervjuer kan føre til at informantene blir utmattet (Tjora, 2017, s. 116). Vi prøvde derfor 

alltid å runde av etter cirka en time.  

 

Etter at lydopptakene ble slått av, fortsatte vi å snakke med alle informantene, med unntak av 

en som hadde dårlig tid. Vi ønsket å forsikre oss om at informantene følte seg ivaretatt og 

hadde en positiv opplevelse av intervjuet, og at de kunne kontakte oss når som helst dersom 

de hadde kommentarer, spørsmål eller tanker angående prosjektet, eller ønsket å trekke seg. 
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2.4 Transkripsjon 
Vårt mål var å starte transkripsjonen av intervjuet umiddelbart etter gjennomføringen, 

fortrinnsvis samme dag eller påfølgende dag, slik at intervjuet fortsatt var friskt i minne. Det 

viste seg å være et urealistisk mål. Transkribering er et tidkrevende arbeid. Flere av 

intervjuene ble gjennomført nokså sent på dagen, noe som i seg selv gjorde det vanskelig å 

påbegynne transkriberingen samme dag. Vi har ingen tidligere erfaring fra liknende 

intervjusituasjoner, og det ble mer utfordrende enn vi hadde forventet. Det var krevende å 

registrere alt som ble sagt, følge med på informantenes tankerekker og respondere med 

relevante oppfølgingsspørsmål. Under transkriberingen så vi at vi ved enkelte tilfeller har stilt 

spørsmål til informantene, som de allerede hadde besvart. I tillegg hadde vi behov for tid til å 

fordøye mange og til dels sterke inntrykk. Intervjuene ble derfor transkribert fortløpende i de 

påfølgende ukene etter at vi var ferdige med gjennomføringen av alle intervjuene. Enkelte av 

transkripsjonene er gjennomført i Word, for deretter å bli importert til Nvivo. Øvrige 

transkripsjoner er gjort direkte i Nvivo.  

 

Vi strukturerte transkripsjonene slik at hver informant fikk hvert sitt Id nr. Dette ble gjort for 

å ivareta informantenes anonymitet. Id nr. og navn ble ikke oppbevart sammen med 

transkripsjonene. Da transkripsjonene var klare, byttet vi ut Id nr. med fiktive navn for at 

hver enkelt informant skulle framstå mer virkelig for leseren. For å sikre informantenes 

anonymitet, er transkriberingen av intervjuene i sin helhet ikke vedlagt.  

 

Teknisk sett ble talestrømmen delt opp i intonasjonsenheter. En intonasjonsenhet er en ytring 

som inneholder en eller to stavelser med trykk. For å kunne gjennomføre transkripsjonene på 

en konsekvent måte, benyttet vi oss av totalt tjue tegn (Svennevig, 2009, s. 11–2). Noen av 

tegnene peker også på hvordan utsagnet ble sagt.  

 

Følgende tegn ble benyttet:  

 

.    Hevdende intonasjonskontur 

?    Spørrende intonasjonskontur 

,    Fortsettende intonasjonskontur 

..    Kort pause (under 0,3 sek) 

…    Mellomlang pause (0,3–0,6 sek) 
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… (tid)   Lang pause 

(0)    Turskifte uten pause 

!ord    Emfatisk trykk 

Ord [ord]   Overlappende tale 

-    Avbrutt ord 

⎯      Avbrutt intonasjonsenhet 

(Host)    Ikke språklige lyder fra taleapparatet (host, kremt, osv.) 

@ latter   (ett tegn for hver stavelse) 

@ ord @   Latterkvalitet 

<  X ord X >   Usikker transkripsjon 

((Kommentar)) Kommentar til transkripsjonen, fakter og gestikulering kan noteres her. 

< F ord F >  Høy stemmestyrke, («forte») 

< P ord P >   Lav stemmestyrke, («piano») 

< A ord A >   Høyt tempo, («allegro») 

< L ord L >   Lavt tempo, («Lento») 

 

2.5 Analytiske prosedyrer 
Vi har benyttet oss av dataprogrammet Nvivo i arbeidet med å analysere datamaterialet. 

Dataprogrammet Nvivo skal hjelpe til med å ta vare på koder og koblinger (Tjora, 2010). Vi 

begynte analyseprosessen med å konstruere empirinære koder. Vi tok utgangspunkt i de 

empirinære kodene når vi organiserte kodene i over- og underkategorier. Her er fire utdrag 

fra de transkriberte intervjuene hvor de empirinære kodene er markert i fet: 

 

signalisere at her er mangfold velkommen 

Id 4: og i det hele tatt .. signalisere at her er mangfold velkommen .. og jeg er til for å 

hjelpe deg … jeg er glad i mangfold @@ ja grunnen _ det er mange sånne små ting 

altså _ kan være plakater på veggen og det vettu men eh, jeg tror det, i det øyeblikket 

den tryggheten kommer så, så kan man begynne å arbeide med stemmen. 

 

Når jeg blir miskjønna den dag i dag, er det stemmen de reagerer på 

Id 2: Eh.. jeg hater stemmen min @ rett og slett eh.. når jeg blir misskjønna til den 

dag i dag, uansett hvor maskulin jeg føler at jeg prøver å opptre, så.. er det på en 

måte stemmen dem reagerer på fordi den er jo ganske lys.. 
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Stemmen trekker mye oppmerksomhet 

Id 1: da blir det på en måte !oi, hva er det som skjer med den personen, hvorfor har 

den stemmen, fordi den trekker veldig mye, eh, oppmerksomhet, 

 

Stemmen var det som gjorde meg til ikke mann 

Id 3: eh, det ble- det var som var tydeligst, det eh- det som gjorde meg til ikke mann, 

eller så kan man fikse veldig mye med hår og kroppsholdning spesielt, ganglaget og, 

ja jeg har alltid vært litt sånn der, mye selvtillit sånn som gutter har, jeg hadde jo 

vært en helt utålelig hvis jeg ikke hadde vært trans tenker jeg, hvis jeg hadde vært født 

som gutt, @@@, det er det jeg tenker når jeg av og til blir litt sånn misunnelig på de 

som er født som gutter, så tenker jeg hvis jeg hadde blitt født som gutt så hadde jeg 

vært helt u-ufordragelig, altså ja, hvor var jeg igjen? 

 

Teksten som er markert i fet er det som har blitt koden, og den følgende teksten er 

informantens utsagn som ble koblet til koden. Førsteordenskodene eller de empirinære 

kodene, skal ligge tett på informantenes utsagn i intervjuene, og på den måten ivareta det helt 

spesifikke i materialet. På den måten ivaretas koblingen mellom kode og det empiriske 

materialet. Vi har opprettet koder i form av fraser, setninger og deler av utsagn, alt ettersom 

hva som ville få oss til å huske innholdet i utsagnet.  

 

Etter at vi hadde laget slike førsteordenskoder på det transkriberte arbeidet, gikk vi gang med 

å samle utsagnene til mer overordnede temaer. I utgangspunktet hadde vi ingen 

forhåndsbestemte koder, men en del av utsagnene ble plassert under temaer som vi på 

forhånd hadde definert i intervjuguiden. For eksempel spurte vi våre informanter om 

stemmen har vært den faktoren som har hindret dem i å oppleve eller gjøre forskjellige ting. 

Dette ble kodet under tema: begrensninger. Totalt har vi endt opp med fem nivåer. Nivå en er 

det overordnede teoretiske nivået, som er delt inn i to områder: logopediske problemstillinger 

og livskvalitet. Nivå to er mer overordnede temaer som viste seg som viktige ettersom 

informantene snakket om disse under intervjuet, eksempelvis miskjønning under tema 

livskvalitet, og hormoner under logopediske problemstillinger. Noen av de overordnede 

temaene på nivå to fikk underordnede kategorier. Eksempelvis ble logoped, på nivå tre, delt 

inn i fire underkategorier: logopedens rolle, stemmetrening, informasjon om logoped og 

logopedens praksis. Videre er logopedens praksis (nivå tre) delt inn i tre underkategorier på 
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nivå fire: egentrening, logopedisk arbeid og egenskaper. Egenskaper har videre, på nivå fem, 

fått to underkategorier: kompetanse og empati. På neste side følger en oversikt over kodene, 

inkludert de empirinære kodene over i fet. Disse er fremstilt i et hierarkisk diagram. 

Analyseprosessen begynte med at vi konstruerte empirinære koder. Legg merke til at den 

grafiske fremstillingen likevel er illustrert fra teori til empiri for at det skal være lettere å 

tyde. Diagrammet skal leses fra venstre til høyre.   
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2.6 Etiske betraktninger 
De generelle kravene til etikk i samfunnsforskningen er formulert av Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (Hallvard J. Fossheim, 

2009). Uavhengig av formelle juridiske krav til forskning bør det ligge en implisitt, etisk sans 

til grunn i all forskning. Kontakten med deltakerne skal preges av høflighet, tillit og respekt. 

Konfidensialitet skal ivaretas. Forskningsprosjektet kan kun påbegynnes etter deltakernes 

informerte samtykke (Tjora 2010, s. 46–7). I tillegg til å sende ut informasjonsskriv til våre 

informanter i forkant av prosjektet, gjentok vi informantenes rettigheter under selve 

intervjusituasjonen før lydopptaket ble startet. Vi minnet om retten til ikke å svare og til å 

trekke seg når som helst i prosessen, også i etterkant av intervjuet. Utsatte grupper er ikke 

alltid i en posisjon der de makter eller er i stand til å beskytte egne interesser overfor 

forskeren (Dalen, 2011, s. 104). Våre informanter har fått lese gjennom og godkjenne måten 

de er blitt fremstilt på i denne studien. Dette for å ivareta deltakernes integritet og interesser, 

for å vise at deres stemme er viktig for oss, og for å gi informantene kontroll over deres 

bidrag. Vi har gitt informantene mulighet til å trekke tilbake uttalelser, eller oppklare 

misforståelser.  

 

For å ivareta anonymitet, har alle våre informanter fått fiktive navn. Ved intervjuenes 

oppstart har vi presisert at deltakerne etter beste evne ikke skal dele personopplysninger med 

oss. Informantene har samtidig fått mulighet til å fortelle fritt om seg selv og sine 

opplevelser. Under slike betingelser, kan det derfor komme frem informasjon som kan føre til 

identifisering. Våre informanter representerer en liten og sårbar gruppe. Ettersom det er 

snakk om relativt få individer, øker sannsynligheten for at deltakerne kan bli gjenkjent. For å 

sikre anonymitet, har deler av informantenes uttalelser blitt omskrevet, uten at dette har 

medført endringer i innholdets betydning. Stedsnavn er også utelatt. Av hensyn til anonymitet 

er heller ikke intervjuene vedlagt, da dette kunne ført til identifisering av informantene.  

 

Dalen (2011, s. 104) påpeker viktigheten av å være ekstra varsom når man intervjuer utsatte 

grupper, og hun understreker samtidig hvor viktig det er å belyse en vanskelig livssituasjon 

med den hensikt å bedre deres livsvilkår. Våre informanter har vært åpne og ærlige om svært 

vanskelige forhold. De har vist oss stor tillit til tross for at vi er ukjente for dem. Vi er veldig 

takknemlige for alt de har delt med oss, og har forsøkt å behandle innsamlet materiale med 

ydmykhet og respekt. Det har vært viktig for oss å verne om og beskytte våre informanter, 
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med henblikk på fremtidige konsekvenser av å ha deltatt i studien. Først og fremst med tanke 

på at informantene kan bli gjenkjent, og at de kan komme til å angre på utsagn. Samtidig har 

det vært i vår interesse å formidle virkeligheten, slik den fremstår for våre informanter. 

 

2.7 Livskvalitet 
Formålet med våre undersøkelser har vært å få en bedre forståelse for hvordan stemmen kan 

innvirke på livskvaliteten for personer med kjønnsinkongruens. Ordet livskvalitet blir brukt 

på forskjellige måter av forskjellige forskere (Næss, 2011, s. 18). Vi har valgt å ta 

utgangspunkt i Næss (2011), som definerer livskvalitet som psykisk velvære, som en 

opplevelse av å ha det godt. Det handler om enkeltindividers subjektive opplevelser, negative 

så vel som positive. Begrepet forstås som et psykologisk og subjektivt fenomen, og ikke som 

et materielt eller objektivt fenomen. Som eksempler på positive følelser nevnes glede, 

kjærlighet og engasjement. Som eksempler på negative følelser nevnes ensomhet, angst og 

tretthet. Negative vurderinger kan være misnøye og skuffelse, skyldfølelse og opplevelse av 

meningsløshet, mens positive vurderinger kan være selvtillit, tilfredshet og opplevelse av 

selvrealisering (Næss, 2011, s. 18–9). «En persons livskvalitet er høy i den grad personens 

bevisst kognitive og affektive opplevelser er positive, og lav i den grad personens bevisst 

kognitive og affektive opplevelser er negative» (Næss, 2011, s. 18).  

 

Næss (2011, s. 15), argumenterer for at ordet livskvalitet ikke handler om samfunnet, men 

knytter seg til de som bor i samfunnet. Et samfunn kan derfor ikke ha høy livskvalitet 

uavhengig av hvordan de som bor samfunnet har det. På den annen side kan samfunnets 

organisering, kultur og utvikling ha innvirkning på borgernes livskvalitet, blant annet dreier 

det seg om politiske føringer og regulering av borgernes samfunnsmoral.  

 

Vi har benyttet denne definisjonen av livskvalitet som et verktøy for å vurdere informantenes 

utsagn, og i hvilken grad stemmen påvirker livskvaliteten til våre informanter. Vi stilte 

spørsmål som skulle få informantene til å reflektere rundt stemmens betydning. Gjennom 

informantenes svar fikk vi informasjon om den enkeltes psykiske velvære, positive og 

negative vurderinger, følelser og opplevelser knyttet til egen stemme. Moum & Mastekaasa 

(2011, s. 52) beskriver dette som en intrapsykisk tilstand som ikke er direkte observerbar, 

men som må studeres indirekte. Noe som betyr at det personen sier eller gjør kan brukes som 

en indikator på de indre tilstandene vi er interessert i.  
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3 Analyse 
Til nå har vi redegjort for rammene for vår oppgave og hvilken metode som ligger til grunn 

for studien. I del 3 følger en mer inngående analyse av informantenes uttalelser, der vi 

løpende trekker inn relevante teoretiske perspektiver. 

 

3.1 Ulike perspektiver på kjønnsinkongruens 
Tilstanden kjønnsinkongruens kan forstås og beskrives på ulike måter avhengig av hvilket 

perspektiv som legges til grunn. Logopeden bør være bevisst sitt eget perspektiv og sine 

holdninger i møte med klienten, da dette får konsekvenser for hvordan klientens tilstand blir 

vurdert og for hvilke tiltak som iverksettes. Vi har valgt å se nærmere på hvordan ulike 

forståelser oppstår på bakgrunn av et psykologisk og sosial-interaksjonelt perspektiv, i tillegg 

til et medisinsk perspektiv. 

 

3.1.1 Psykologisk og sosial-interaksjonelt perspektiv 
Et psykologisk perspektiv viser til en persons selvoppfattelse og forståelse av egen situasjon. 

Dette synliggjøres gjennom begreper og hvordan informantene tenker om egen identitet og 

tilstand. Et sosial-interaksjonelt perspektiv avhenger av flere parter der noen må definere en 

tilstand eller handling som et avvik. Dermed kan avvik forståes som noe relativt. 

Samfunnsnormene er et sett med uskrevne regler, holdninger og forventninger, som kan 

påvirke den enkeltes selvoppfattelse i positiv og negativ retning. Hvordan samfunnet vurderer 

ulike sykdommer og helsetilstander fører til at mennesker vurderer seg selv i lys av dette. 

Med et psykologisk og sosial-interaksjonelt perspektiv, ønsker vi å belyse et perspektiv som 

tar utgangspunkt i en subjektiv forståelse av tilstanden.  

 

Identitet  
Bruk av begreper er et sensitivt område det knyttes mange og til dels sterke følelser til. Det 

eksisterer få eller ingen begreper som er dekkende eller passende for alle. Å benytte «feil» 

betegnelse om enkeltindivider, kan virke stigmatiserende. Bruk av feil pronomen kan være 

sårende, og kan oppfattes som et uttrykk for en lite aksepterende holdning. Det er god etisk 

skikk å benytte seg av begreper som uttrykker respekt. Personer med kjønnsinkongruens skal 

ikke omtales som syke eller uvanlige. Til tross for at dette prinsippet følges, kan ord som i 

utgangspunktet er ment å uttrykke en nøytral holdning, likevel oppfattes som krenkende. 
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Dette begrunnes med at den enkelte ofte tillegger begreper egne meninger basert på 

opplevelser og erfaringer (Bouman, Schwend, Motmans, Smiley, Safer, Deutsch, Adams og 

Winter, 2017). Det argumenteres for at det derfor er viktig at logopeden har et bevisst forhold 

til dette fenomenet, og viser varsomhet i møte med sårbare klienter. I det følgende har vi 

derfor valgt å belyse dette temaet nærmere ved å presentere en del begreper knyttet til 

identitet. 

 

Født i feil kropp 

HBRS forklarer kjønnsinkongruens med følelsen av å være født i feil kropp (HBRS, udatert). 

Vi spurte derfor våre informanter om hva de synes om begrepet, og om de opplever at det 

forklarer deres situasjon. Ole forteller at han er redd for hvordan begrepet kan påvirke 

hvordan man ser på kroppen sin. Han forteller at han har lært seg at han må jobbe med å 

akseptere kroppen sin som den er og tror at denne prosessen kunne ha vært lettere om han 

ikke hele tiden hadde fått beskjed om at alt var «feil». Han legger vekt på at man tross alt har 

kroppen med seg hele livet, og at det er viktig å forsøke å være glad i den. Dette mener han 

vil føre til bedre helse blant transpersoner.  

 

Jonas forklarer at uttrykket født i feil kropp ikke passer for ham. Han føler heller at han er 

født i feil kjønnskategori, «med et uønsket kjønnsuttrykk». Han forteller at det er mye han 

ikke liker med kroppen sin, og det er flere operasjoner han kunne ha ønsket seg om disse 

hadde vært tilgjengelig for ham. Han legger til at mye av det han er misfornøyd med, ikke 

nødvendigvis trenger å være knyttet til kjønn.  

 

Anna forteller at hun foretrekker å forklare sin situasjon med begrepet født i feil kropp. «Jeg 

liker ikke transseksuell eller transperson fordi jeg føler disse er gamle og utdatert». Hun liker 

begrepet født i feil kropp fordi hun synes begrepet er forklarende, uten at hun trenger å si så 

mye mer. Imidlertid ønsker hun ikke å bli sett som en person som er født i feil kropp, men 

som Anna. «Jeg ønsker å bli sett som den personen jeg er, og ikke bli definert på bakgrunn av 

en tilstand eller en diagnose». 

 

Karin forklarer begrepet født i feil kropp med alle elementene som kom til i puberteten, og 

som for henne var uønsket og ikke føltes riktig da hun «har en kvinne oppi hodet». På denne 

måten kan begrepet forklare en individuelt opplevd tilstand. Karin sier at hun synes født i feil 

kropp passer fint, hun synes det beskriver hennes situasjon. Hun sier: «Det er ikke hodet mitt 
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det er noe galt med, det er kroppen min som ble litt feil». Nina sier at hun ikke ønsker å være 

vanskelig på dette området. Hun sier: «Jeg er født i feil kropp, men det er bare et navn. Det er 

så mange begreper. Jeg kjenner ikke til alle». Til tross for at personer med kjønnsinkongruens 

representerer en liten gruppe, viser dette at det ikke er en ensartet gruppe. Personer med 

kjønnsinkongruens er enkeltindivider med svært ulike forståelser og oppfatninger av sin egen 

situasjon, med tilsvarende ulike utfordringer. 

 

Transperson 

Et annet begrep som ble benyttet av informantene er transperson. Transperson er en 

paraplybetegnelse som inneholder mange identifikasjoner og uttrykk. Felles for disse er et 

kjønnsuttrykk som går imot normative forventinger, eller en kjønnsidentitet som avviker fra 

fødselskjønnet (Wurm, 2017, s. 137). Trans betyr tvers over, på den andre siden eller 

gjennom. Trans kan ses som en krysning som skjer enten i den ene eller den andre retningen. 

Synet på kjønn virker derfor som en rett linje med to ytterpunkter. Hvis man ser på kjønn 

som en linje med ytterpunktene hun på den siden og han på den andre, kan trans ses på som 

noe midt i mellom. Benestad (2004, s. 8) argumenterer for at det er et behov for å se kjønn 

mer flerdimensjonalt og ikke todelt. En del personer identifiserer seg som både og, noe midt i 

mellom, eller som noe mer enn bare kvinne eller noe mer enn bare mann (Wurm, 2017, s. 

139). Trond forteller:  

 

Etter at jeg hadde begynt med hormonbehandling, så var det en periode hvor jeg 

tenkte at jeg burde bli mest mulig mann, men dette føltes heller ikke riktig for meg. 

Det ble på en måte nesten like galt. Jeg følte at jeg måtte være på den andre siden av 

spekteret, men det er et eller annet sted midt i mellom der at jeg føler meg 

komfortabel. 

 

Videre problematiserer Benestad (2004, s. 9) det å bare ha to kategorier av kjønn, fordi dette 

vil tvinge individer til å velge det ene eller det andre (hun/han). Det kan føre til at mennesker 

som i utgangspunktet er ressurssterke, ufrivillig ender opp som klienter for helsevesenet, eller 

i verste fall begravelsesbyråene (Benestad, 2004, s. 9).  

 

Det engelske begrepet transgender er på norsk oversatt til transperson. Det er Forbundet for 

transpersoner i Norge (FTPN), som sammen med Språkrådet har gått inn for denne 

betegnelsen, da de ikke ønsker et begrep som henspeiler til seksualitet slik begrepet 
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transseksuell kan sies å gjøre (Forbundet for transpersoner i Norge, udatert). Transperson 

omfatter alle kjønnsoverskridere, og inkluderer de som ser på seg selv som to kjønn, som 

hen, eller bare kvinne/mann, og de som ikke ønsker å definere seg kjønnsmessig.  

 

Flere av våre informanter ser imidlertid på seg selv som transperson, eller nærmere bestemt 

transmann eller -kvinne. Ole er en av de som foretrekker å bli kalt transmann. Han synes 

transperson er litt for generelt. Han påpeker også at han ikke insisterer på å være «vanlig» 

mann, da han føler at det er en del forskjeller mellom ham og andre «vanlige» menn. Han 

argumenterer for at dette henger sammen med at han har levd en del år som kvinne, og er 

skeptisk til å skulle slette den delen av seg selv. Han forteller at han tror at han ikke hadde en 

spesiell kjønnsidentitet i barndommen. Trond sier på den annen side at han oppfatter seg selv 

som transperson. For ham betyr det at han ikke faller helt inn i verken en mannlig eller 

kvinnelig kjønnskategori.  

 

Nina sier også at hun bruker begrepet transperson om seg selv. Karin synes at «transperson er 

et veldig flott begrep. Det omfatter alle og hele mangfoldet». Hun betegner seg som en 

transkjønnet kvinne eller transkvinne, men vektlegger at i det daglige er hun «bare kvinne». 

Noe også Siri understreker: «Jeg vil ikke gå rundt og bare være trans på en måte, jeg er 

kvinne, ferdig med det». 

 

Personlig pronomen 

Som nevnt kan det argumenteres for at det i virkeligheten finnes et spekter av kjønn og at det 

blir altfor snevert å kun benytte han eller hun. Vi ønsket derfor å vite hvor i dette spekteret 

våre informanter befinner seg, og vi spurte om hvilket pronomen informantene foretrekker. 

På denne måten ønsker vi å titulere informantene korrekt og å bidra til å øke den faglige 

forståelsen av begrepet kjønn.  

 

Nesten samtlige av våre informanter foretrekker han eller hun. Karin sier: «Jeg er kvinne og 

ferdig med det». Flere av informantene sa at de setter pris på å bli spurt om personlig 

pronomen dersom man er usikker, istedenfor å gjette å risikere å ta feil. Jonas synes det er 

bedre å spørre, eller å bruke det kjønnsnøytrale pronomenet hen. «Da gjør du i hvert fall ikke 

den feilen å miskjønne personen». Språkrådet viser til at hen kan fungere som en titulering av 

transpersoner som ikke kjenner seg hjemme i verken han eller hun (Språkrådet, udatert). For 
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Trond er det ikke noe mål i seg selv å falle inn under en bestemt kategori. Han er komfortabel 

med hen og han, men ikke hun. 

 

Informantene i vårt utvalg deler en felles oppfatning om at riktig bruk av pronomen er av 

svært stor betydning for dem. Siri forteller at hennes erfaring er at stemmen er det som «aller 

tydeligst har noe å si for hvordan man blir oppfattet». Hun sier at hun kan fremstå så feminin 

som det går an. Men hvis hun snakker med mørk stemme, kommer hun uansett til å bli titulert 

med han. Ole forteller at han har avstått fra flere sosiale situasjoner for å unngå å bli 

miskjønnet og bli tiltalt med feil pronomen. Han forklarer at:  «Dette skjer ofte fordi 

stemmen min ikke er mannlig nok. Jeg skjønner at stemmen har sin begrensing». Å merke at 

stemmen ikke strekker til, kan oppleves som en skuffelse. I definisjonen av livskvalitet som 

ligger til grunn i denne studien, nevnes skuffelse som en negativ selvvurdering. Det er derfor 

en negativ indikator på livskvalitet.  

 

Ole påpeker at stemmen er årsaken til at han unngår sosiale situasjoner. Ensomhet og angst er 

negative følelser som også indikerer redusert livskvalitet. I denne sammenheng kan det 

argumenteres for at stemmen er en direkte årsaksfaktor til miskjønning. I tråd med 

informantenes utsagn om hvor viktig det er å bli titulert med rett pronomen, er det nødvendig 

å kjenne til vanlige begreper om kjønn, og at ulike personer knytter ulikt innhold til disse 

begrepene. Det er også behov for å kjenne til spekteret av kjønn og at disse 

kjønnskategoriene kan overlappe hverandre. 

 

Måten personer med kjønnsinkongruens omtales i dag, vil med stor sikkerhet endre seg i 

fremtiden. Begreper bør derfor anses som tilfeldige løsninger som har en bestemt historie, og 

som det knytter seg både fordeler og ulemper til (Lundberg, 2017, s. 47). I et samfunn 

eksisterer det flere ulike oppfatninger, idéer og holdninger knyttet til kjønn, hva 

kjønnsinkongruens er og hva det innebærer. I det følgende drøftes normenes betydning for 

selvoppfattelsen og selvfølelsen, og hvordan normene bidrar til å skape ulike oppfatninger, 

holdninger og forståelser knyttet til ulike fenomener. 
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Normer og normforvaltning 
Normer er regler og forventninger som finnes i samfunnet og også innad i mindre sosiale 

grupper, og de fungerer som idealer og rettesnorer for hvordan vi skal oppføre oss i ulike 

situasjoner. Normene er på den ene side en nødvendighet fordi det bidrar til å skape rammer 

som kan gi både trygghet og stabilitet. Ettersom normene ofte er usynlige og uuttalte, 

internaliseres de av samfunnsborgerne eller medlemmene av en gruppe, uten at det 

nødvendigvis ligger en bevisst tanke bak det. Det finnes sjelden noen grunn til å 

problematisere eller stille spørsmål ved normene så lenge de oppleves som selvfølgelige og 

representative for et individs forståelse og måte å leve på. På den annen side blir normene 

synlige i det øyeblikket noen bryter med dem. Det knytter seg sterke normer til kjønn. 

Cisnormen uttrykker at alle forventes å identifisere seg med sitt fødselskjønn. Dermed bryter 

personer med kjønnsinkongruens en utbredt og veletablert samfunnsnorm (Wurm & Hanner, 

2017, s. 154).  

 

Mennesker tenderer til å vurdere seg selv i lys av samfunnets rådende oppfatninger om 

akseptabel atferd og fremtoning. Med andre ord ser vi oss selv slik vi mener andre ser oss. 

Dermed blir også samfunnets normer av stor betydning for den enkeltes selvoppfatning og 

selvfølelse (Martin & Darnley, 2004, s. 74; Wurm & Hanner, 2017, s. 165). Det er viktig å 

være klar over at tidligere transseksuelle, i dag personer med kjønnsinkongruens, gjennom 

historien har vært utsatt for grov diskriminering og forfølgelse. Mange har måttet bøte med 

livet, og flere ble sendt til konsentrasjonsleir under andre verdenskrig (Malmquist, Hanner & 

Lundberg, 2017, s. 21–33). Kjønnsinkongruens har blitt sett på som en psykisk sykdom.  

 Det har vært, og er fortsatt, kriminalisert i store deler av verden og er i mange samfunn 

ansett som en trussel.  

 

I møte med nye og ukjente mennesker, etableres en oppfatning allerede i løpet av de fem 

første minuttene (Martin & Darnley, 2004, s. 74). Carl Rogers (1975) (referert i Martin & 

Darnley, 2004, s. 74) hevder at det ligger i menneskets natur å dømme andre. At vi enten 

velger å akseptere eller ikke akseptere andre menneskers ståsted, og at dette representerer en 

barriere i kommunikasjonen mennesker i mellom.  
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Hos personer med kjønnsinkongruens, er stemmen en viktig identitetsmarkør. Karin sier 

beskriver stemmen som et utrolig instrument og en sentral formidler av individets indre 

følelsesliv. Hun sier: 

 

Det oppleves som om stemmen er en del av det sentrale nervesystemet og at den er 

nært knyttet til tankene. Når stemmen begrenser mulighetene for å la disse følelsene 

og tankene stråle ut, er det veldig trist. En del av identiteten blir borte, og det oppleves 

som et stort handicap. 

 

Hun blir stille et øyeblikk, før hun fortsetter med følgende refleksjon: «Man kan jo begynne å 

lure på hvorfor i alle dager skal transpersoner forandre stemmen sin da? Er det på grunn av 

normene?». Det finnes ikke én enkelt definisjon på hva som er en normal stemme. Dermed 

blir det også vanskelig å definere det unormale. Det eksisterer bestemte oppfatninger om hva 

som er en «normal» kvinnelig og mannlig stemme. Hva som regnes som normalt, varierer ut 

fra kulturelle og miljømessige standarder. Vurderingen av «normal» gjøres av den som lytter, 

og har å gjøre med etablerte normer og forventninger til hva som er representativt med tanke 

på talerens alder og kjønn (Colten, Casper & Leonard, 2011, s. 313). Hva som legges til 

grunn i en slik oppfattelse er sterkt knyttet til tro, overbevisninger, kulturelle og 

samfunnsskapte normer og verdier. Jo sterkere og mer fastlåste disse overbevisningene og 

holdningene er, desto vanskeligere er det å innta en åpen og objektiv tilnærming. Eksempler 

på sterke overbevisninger og holdninger knyttes i særlig grad til etnisitet, seksualitet, alder og 

kjønn. Tendensen er at mennesker foretrekker andre mennesker som likner dem selv.  

 

Personer som representerer noe fremmed og ukjent, kan for mange virke truende (Martin & 

Darnley, 2004, s. 74). Benestad (2004, s. 11–2) stiller seg spørsmålet om personer med 

kjønnsinkongruens «forstyrrer» samfunnet de er en del av. En konsekvens av dette er at disse 

individene kan stå i fare for å bli oppfattet som en trussel mot samfunnets veletablerte 

forventninger til akseptabel atferd og normativ fremtoning. Anna forteller at hun ønsker å ha 

en stemme som passer til hennes kjønnsuttrykk slik at hun skal slippe å få rare blikk. Hun sier 

at stemmen er viktig, det er sånn hun blir «sett». Hun sier at hvis stemmen ikke passer 

overens med uttrykket, så trekker den mye oppmerksomhet. Hun forteller at folk kan reagere 

på stemmen hennes.  
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På bakgrunn av dette spurte vi våre informanter om de ønsket å endre stemmen for sin egen 

del eller for å imøtekomme etablerte normer og forventninger. Det er ikke helt enkelt å skille 

mellom disse to, da samfunnets normer og forventninger ofte er internaliserte. Ole forteller at 

han ønsket en mørkere stemme for sin egen del. Han begrunner dette i at han har ønsket seg 

en mørkere stemme siden han var liten, uten at han da hadde en bevisst holdning til kjønn. 

Likevel legger han til at «det letter saken å høres ut som en mann, når man sier at man er 

mann». Dette kan tolkes som at det eksisterer en rådende oppfatning om hvordan en mann 

skal høres ut. Det å ikke høres ut som en «vanlig» mann bryter med samfunnets forventninger 

til akseptabel atferd og normativ fremtoning. 

 

Nina forteller at hun ønsker seg en mer kvinnelig stemme både for seg selv og andre. Hun 

forteller at for hennes egen del er det viktig, da det vil passe bedre med hennes 

kjønnsidentitet. I tillegg sier hun at hun vil ha en mer feminin stemme for å kunne passe inn i 

samfunnet. Hun sier at hun ikke ønsker at alle skal «se» på henne, og kanskje blir det enklere 

for andre å akseptere henne hvis «hele bildet er kvinnelig». For Siri er det å få en feminin 

stemme viktig fordi det passer med hennes identitet, men det betyr kanskje enda mer i 

forhold til hvordan andre oppfatter henne. Hun forteller at stemmen er avgjørende for om 

andre oppfatter henne slik hun ser seg selv, og hun drømmer om å alltid «passere» som 

kvinne. «Min erfaring er at stemmen egentlig er noe av det som har aller mest å si for 

hvordan man blir oppfattet». Trond forteller:  

 

Med tanke på stemmen, tror jeg det er viktig å at man prøver å være trygg på seg selv. 

Det er viktig at man lar det være greit at stemmen er litt forskjellig fra andre. Desto 

sikrere man klarer å være på seg selv, desto tryggere kan man være. Da trenger man 

ikke å høres ut som et ideal, som kanskje de færreste kjenner seg igjen i. 

 

I definisjonen av livskvalitet viser kjærlighet og aksept til positive indikasjoner på 

livskvalitet. Det kan argumenteres for at våre informanter til stadighet opplever at 

omgivelsene ikke aksepterer dem, og at stemmen er den faktoren som hindrer dem i å bli 

godtatt i tråd med egen kjønnsidentitet. Karin sier:  

 

Det finnes indianerstammer med transpersoner. De er for eksempel født menn, men 

føler seg som kvinner. De får gjøre kvinners arbeid og leve blant kvinner, og kan stå å 
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tisse fremdeles. De har jo ikke vært i helsevesenet. De er innlemmet i samfunnet som 

det de selv har definert seg som. Det måtte jo være flott å komme dit på en måte. 

 

Per i dag er kjønnsinkongruens en tilstand som medikaliseres gjennom diagnosen 

transseksualisme. Det knytter seg ulike holdninger til diagnoser. I det følgende belyses 

hvordan ulike sykdommer og diagnoser oppnår ulik prestisje, og det diskuteres i hvilken grad 

diagnosen kjønnsinkongruens oppnår aksept og forståelse i vårt samfunn i dag.  

 

Rangering av sykdommer og diagnoser 
Mennesker er opptatt av status og prestisje, noe som kan påvirke viktige livsvalg som 

utdanning, yrke og bosted. En norsk studie utført av Grue, Johannessen & Rasmussen (2015) 

viser at også sykdommer og funksjonsnedsettelser oppnår ulik status i samfunnet, både blant 

medisinske yrkesutøvere og blant befolkningen forøvrig. Oppnådd status har sammenheng 

med samfunnets implisitte og sosialt konstruerte normer, samt forventninger og holdninger 

knyttet til normalitet og avvik. Undersøkelsen viser blant annet at spørsmål om skyld er en 

medvirkende faktor. Grad av prestisje har å gjøre med hvorvidt sykdommen kan ramme 

hvem som helst når som helst, eller om lidelsene kan ha oppstått som en følge av dårlige 

livsvalg og forsømmelse av egen helse.  

 

Høyest prestisje knyttes til klart definerte medisinske og somatiske tilstander, som har 

anerkjennelse og støtte gjennom organiserte foreninger som eksempelvis Norges 

blindeforbund eller Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Nederst på rangstigen finner vi 

tilstander og symptomer som ikke direkte kan lokaliseres eller med sikkerhet verifiseres. 

Eksempler på dette er utviklingshemning og psykisk sykdom (Grue et al., s. 184). 

Fellesfaktorer for tilstandene som havner langt ned i hierarkiet, er at det er vanskelig å gi en 

medisinsk forklaring på «hva» tilstanden skyldes og hvor i kroppen det kan lokaliseres. 

Tilstandens eksistens beror på pasientens subjektive fremstilling, og holdningen er da at 

personen på egenhånd er i stand til å kontrollere og reversere sine symptomer. Dermed reises 

spørsmål om troverdighet og legitimitet.  

 

Kjønnsinkongruens kan ikke lokaliseres og med sikkerhet verifiseres. Derfor kan man også 

regne med at kjønnsinkongruens er av de tilstandene som befinner seg nederst på rangstigen. 

Folgerø (2010, s. 404) hevder at fordi diagnosen F64.0 transseksualisme tidligere har blitt 
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vurdert som en psykisk lidelse, har det vært viktig for interesseorganisasjoner å støtte seg på 

medisinske forklaringsmåter. Likevel kritiserer han fokuset på transseksualisme som noe som 

kan forklares som avgjort biologisk og naturlig og argumenterer for at kjønnsinkongruens 

legitimeres ved at man tar i bruk medisinfaglige begreper for å definere tilstanden (Folgerø, 

2010, s. 404). Dette skyldes at skolemedisinen har sterk definisjonsmakt i samfunnet og mye 

tyder på at det som kan bevises i biologien, har større forståelse og prestisje blant mennesker 

i dag. 

 

Det er mye stigma forbundet med psykisk sykdom som oppnår status som «mindre ekte» enn 

somatisk sykdom. Legitimitet og medisinsk aksept innebærer at en «får lov» til å være syk og 

kan fritas fra samfunnets krav til fungering. Blir man derimot vurdert som ansvarlig for egne 

lidelser og kan velge å ikke lide, kan tilstanden oppfattes som et brudd på kulturelle normer 

og verdier, noe som medfører følelse av skam, skyld og avmakt (Grue et al., s. 184). Dette 

kan være med på å underbygge påstanden om medikaliseringens mektige posisjon i 

velferdsstaten (Grue et al., 2015, s. 183). For å få tilgang til hjelp, er det nødvendig med en 

diagnose. Flere av våre informanter har ikke lykkes med dette. Det betyr at de blir 

ansvarliggjort, noe som indikerer at de kan velge å ikke lide. Dette kan lett føre til en følelse 

av skyld og skam. Nina sier at hun ofte har fått høre at hun har et valg.  

 

Hvis det hadde funnets medisiner mot kjønnsinkongruens, hadde jeg tatt det med en 

gang, men jeg vet det ikke finnes. Jeg har mange ganger fått høre at jeg har et valg om 

hva jeg skal gjøre. Det er et valg mellom å leve, eller å ta livet mitt. Det betyr alt. Det 

er ikke et valg for meg. 

  

Skyldfølelse er en negativ indikator på livskvalitet. Å leve med kjønnsinkongruens uten 

diagnose og aksept fra samfunnet, kan dermed bidra til redusert livskvalitet. 

 

Personer med kjønnsinkongruens tilhører en gruppe som står i fare for å ikke få sine lidelser 

legitimert. Våre informanter understreker hvor livsviktig det er for dem å få hjelp, og 

poengterer at det å få kjønnsbekreftende behandling ikke er et valg de tar, men snarere en 

nødvendighet for å kunne overleve og ha et tilnærmet normalt liv. Samtlige oppgir at de sliter 

eller har slitt med store psykiske vansker. Ole forteller at han på et tidspunkt var så 

deprimert at han ikke visste hva han skulle gjøre. Han hadde prøvd alt annet, og det var bare 

kjønnskorrigerende behandling igjen. For at personer med kjønnsinkongruens skal få 
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medisinsk behandling i Norge, må de gjennom et komplisert medisinsk system med flere 

utredninger. Vi anser det som viktig å være bevisste på mulige konsekvenser av et medisinsk 

perspektiv på kjønnsinkongruens, og belyse hvilken makt forvaltere av medisinen besitter.  

 

3.1.2 Medisinsk-klinisk teori og begrepsapparat  
Forståelsen av sykdommer og ulike tilstander eller fenomener endrer seg i takt med nyvunnet 

kunnskap, og dermed også endrede forståelsesrammer. Diagnoser kan sies å være et resultat 

av samfunnets rådende problemforståelse, og tilgangen til hjelp reguleres av representanter 

fra det medisinske fagfeltet. Den økende kunnskapen om mangfoldet og variasjonen i 

menneskers seksualitet og kjønnsuttrykk, har bidratt til å forandre synet på normalitet og 

patologi. En viktig og medvirkende faktor til dette, har vært forandringene i 

diagnosesystemet (Malmquist et al., 2017, s. 31). I rapporten Rett til rett kjønn etterlyses det 

et kompetanseløft for fagpersoner som jobber med personer med kjønnsinkongruens. I det 

videre belyses hvordan samfunnets problemforståelse er med på å forme diagnosenes innhold 

og tilgjengelighet. I tillegg redegjøres det for den prosessen som personer med 

kjønnsinkongruens gjennomgår i Norge for å kunne få tildelt diagnosen transseksualisme. 

Det argumenteres for at dette er kunnskap som med fordel bør inngå i et kompetanseløft for 

logopeden. På bakgrunn av endrede forståelsesrammer ventes det i 2018 en ny beskrivelse av 

diagnosen transseksualisme, som i den nye versjonen vil kalles kjønnsinkongruens. Det 

redegjøres avslutningsvis for ordlyden i den eksisterende og den fremtidige diagnosen. 

 

Velferdsstatens problemforståelse 

Diagnoser fungerer som en slags veiviser innenfor medisinsk behandling og som et verktøy 

for å klassifisere og organisere medisinske tilstander, identifisere ulike 

behandlingsalternativer og til en viss grad forutsi utfall. Diagnoser gir rett til behandling og 

har en administrativ funksjon gjennom å gi adgang til medlemskap i ulike grupper, gi tilgang 

til behandling og gi rett til blant annet forsikring, sykemelding og trygdeordninger. Diagnoser 

er derfor et kulturelt uttrykk for hva samfunnet verdsetter, godtar, anerkjenner og aksepterer  

normativt sett, og hva og hvem som dermed har gjort seg fortjent til behandling.  

 

I følge Jutel (2009, s. 281), beskriver historikeren Lester King diagnoser som noe som er 

historisk konstruert og med en slags midlertidig eksistens og pålitelighet, ved at forståelsen 

og dermed også beskrivelsen av ulike sykdommer endrer seg i takt med nye oppdagelser, ny 
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kunnskap og endrede forståelsesrammer. Diagnosenes innhold og ordlyd er forankret i 

tilgjengelig kunnskap, teknologi og de verdier som er rådende i et samfunn på et gitt 

tidspunkt. Karin sier: «Vi er jo ikke syke akkurat, vi ble født med en liten raritet da. Det at 

kroppen var noe annet, enn kjønnet vi hadde oppe i hodet vårt». Hva som regnes som 

sykdom, og hva som ligger til grunn for utvikling av diagnostiske kriterier og tolkningen av 

disse, og ikke minst hva som anses som rett behandling eller tiltak, endrer seg i ulike 

samfunn til ulike tider. I følge Jutel (2009, s. 282–3) dreier det seg om tilstander eller 

fenomener som nok alltid har vært der, men som med ny innsikt oppdages eller tilnærmes på 

nye måter. Hun viser til at diagnoser ikke finne i ontologisk forstand, men at de er konsepter 

som knytter sammen biologi, teknologi, sosiologi, politikk og erfart liv (Jutel, 2009, s. 294). 

 

Medisinen som portvakt 
Ved tildeling av en diagnose, vil det som tidligere ble definert som pasientens egen 

opplevelse av ubehag, bli omgjort til sykdom med tilhørende årsaksforklaringer. Dette gir 

pasienten en rett til å være syk. Man holdes ikke lenger ansvarlig og får en legitimert og 

akseptert forklaring på den opplevde situasjonen. Pasienten blir behandlet, i motsetning til å 

bli beskyldt. I de samfunnene der moderne medisin dominerer, er legen den som i stor grad 

har makten til å definere hvorvidt pasientens opplevelse av egen situasjon kan legitimeres 

eller ikke, og hvorvidt de plagene pasienten lider under kan godkjennes som troverdige og 

aksepterte. Lege og pasient befinner seg i et asymmetrisk maktforhold der legen er den som 

avgjør om pasienten fyller vilkårene for diagnose, og som dermed kan åpne porten som leder 

til behandling og hjelp. Legen avgjør om behandling blir gjort tilgjengelig, og på den måten 

reguleres pasientens tilgang til hjelp. Det er eksempelvis fastlegen som har myndighet til å 

henvise en klient til logopedbehandling.  

 

I den moderne velferdsstaten har medisinen fått tildelt offentlig monopol på retten til å 

definere helse, og til å behandle «sykdom». Konsekvensen er en naturlig søken etter en 

medisinsk forklaring på mistilpasning og opplevelse av ubehag, der legen blir en fortolker av 

symptomene. Denne myndigheten og evnen til å trekke en konklusjon om «rett» diagnose 

basert på pasientens egne forklaringer og symptomer, bekrefter både medisinens autoritet og 

legens overordnede kunnskap og status (Jutel, 2009, s. 284). Da Nina gikk til sin fastlege for 

å få henvisning til Rikshospitalet, fikk hun to spørsmål som hun opplevde som svært 

krenkende og ubehagelige. Nina forteller: «Legen min spurte meg om jeg vet hvor vanskelig 
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den prosessen er og hva det egentlig koster samfunnet. Jeg følte at jeg ikke ble forstått og 

byttet fastlege med en gang». Fordi diagnosen skal ha en vitenskapelig forankring og det ofte 

er et krevende arbeid, kan ikke alles opplevelse av tilpasning og velfungering dekkes av en 

diagnose (Jutel, 2009, s. 290). Dermed vil ikke alltid hensynet til pasientens beste ivaretas når 

skolemedisinen er portvakt. Dette gjelder ofte når pasientens opplevelse av egen helse og 

livssituasjon ikke er i overensstemmelse med legens forståelse og oppfatning.  

 

Den medisinske behandlingsmodellen i Norge 

I Norge må voksne personer med kjønnsinkongruens som ønsker en utredning, ta kontakt 

med fastlegen, som henviser videre til en psykolog. Psykologen kan eventuelt henvise 

klienten videre til Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS). Det er en 

relativt liten gruppe som ønsker denne behandlingen, og det er derfor behov for en 

spesialisert tjeneste. På grunnlag av dette er denne tjenesten samlet ved Rikshospitalet i Oslo. 

Hvis man ønsker en utredning i forhold til transseksualisme hos et barn, vil første steg være å 

kontakte fastlegen, som deretter henviser videre til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 

(BUP). BUP henviser til høyere instanser. Der foretas først en psykiatrisk utredning, før de 

henviser til Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved Oslo universitetssykehus. 

 

Utredningen på Rikshospitalet starter med samtaler hos NBTS. Dersom man får tilbud om 

behandling, består den ofte av endokrinologisk behandling og kirurgiske inngrep. Samtalene 

har som mål å kartlegge kjønnsidentitet, vurdere og eventuelt avklare om diagnosen 

transseksualisme kan være treffende, eller om det er andre tilstander som ligger til grunn for 

ubehaget. Denne delen av utredningen består av kliniske samtaler, standardiserte 

spørreskjemaer og strukturerte intervjuer (Tønseth, 2010, s. 376). I utredningen av barn og 

ungdom diskuteres behovet for pubertetsutsettende medikamenter dersom NBTS vurderer 

helsen til pasienten som stabil, både fysisk, psykisk og sosialt.  

 

Etter å ha gjennomført mange samtaler med ulike fagpersoner og utredningen er avsluttet, 

kan pasienten etter anbefaling, starte med hormonell behandling etter fylte seksten år. 

Fastlegen vil være den som følger opp pasienten. Her tilføres det enten østrogen til MtK eller 

testosteron til KtM (Tønseth, 2010, s. 377). Dette fører til en undertrykkelse av egen 

produksjon av kjønnshormoner, og det skaper sekundære kjønnskarakteristika av det motsatte 

kjønn. Hos MtK blir huden tynnere og fettet omfordeles til hofter og bryster. I tillegg 
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reduseres vekst av kroppshår, testiklene blir mindre og spermieproduksjonen avtar og 

forsvinner etterhvert. For KtM-klienter kan testosteronbehandling føre til at stemmeleiet 

senkes. Huden blir grovere, fettet omfordeles, muskelmassen og skjeggveksten øker, klitoris 

forstørres og menstruasjonen opphører.  

 

Etter omtrent ett år med hormonbehandling, kan pasienten bli henvist videre til kirurgisk 

behandling. I tillegg til pasientens egne ønsker, vil tilbudet som gis være avhengig av 

pasientens fysiske og psykiske helse. Kirurgisk behandling kan ikke gjennomføres før fylte 

atten år. Det er varierende hva som ønskes av kirurgiske inngrep, men primært ønskes ofte 

korreksjon av bryster, og genital rekonstruksjon (Tønseth, 2010, s. 377). I tillegg til dette, kan 

det tilbys korreksjon av hofteparti, hals og/eller nese, for å oppnå et mest mulig mannlig eller 

kvinnelig utseende. Uansett hvor i prosessen man befinner seg, kan man nå søke om juridisk 

endring av kjønn (Rikshospitalet, 2017). 

 

Logopedisk behandling kan for enkelte være effektivt for å oppnå en mer kjønnsspesifikk 

stemme. Kirurgi i larynks (på ringbrusk, skjoldbrusk og stemmebånd) er en mulighet for de 

som ikke oppnår tilfredsstillende effekt hos logoped (Tønseth, 2010, s. 379). 

 

Diagnosesystemet ICD  
I Norge bruker vi diagnosemanualen International Classification of Diseases 10 (ICD-10). 

Det er World Health Organisation (WHO) som har ansvaret for å holde den oppdatert, og den 

skal fungere som en internasjonal standard (WHO, 2018). Per i dag ligger diagnosen 

transseksualisme under kategorien kjønnsidentitetsforstyrrelse. Kjønnsidentitetsforstyrrelse 

er delt i fem; F64.0 transseksualisme, F64.1 transvestittisme, F64.2 

kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen, F64.8 andre spesifiserte 

kjønnsidentitetsforstyrrelser og F64.9 uspesifisert kjønnsidentitetsforstyrrelse.  

 

F64.0 transseksualisme, innebærer at personen har et sterkt ønske om å leve og å kunne bli 

akseptert som det annet kjønn. I tillegg innebærer det ofte misnøye og følelse av ubehag for 

sitt anatomiske kjønn, som medfører ett ønske om behandling i form av kirurgi eller 

hormoner for at kroppen skal bli i samsvar med det foretrukne kjønnet (WHO, 2016).  
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F64.1 transvestittisme brukes ikke i Norge i dag. Den sikter til personer som har behov for, 

eller har glede av å kle seg som det motsatte kjønn. Dette knyttes til seksuell opphisselse. I 

motsetning til F64.0 transseksualisme, har de ikke behov for et mer permanent kjønnsskifte.  

 

F64.2 kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen omhandler mye av det samme som F64.0 

men tildeles i ung alder, gjerne i god tid før puberteten. Det spesifiseres at koden ikke skal 

brukes om gutteaktige jenter eller jenteaktige gutter, men at det dreier seg om et mer 

vedvarende og intenst ubehag ved eget fødselsskjønn (WHO, 2016). F64.8 og F64.9 skal 

brukes hvis en person ikke oppfyller alle kriterier for transseksualisme. 

 

ICD-10 er nå under en revidering, og ICD-11 er forventet i løpet av juni 2018 (WHO, 2018). 

Det ventes at det skal komme endringer i den nye manualen. Disse innebærer blant annet at 

diagnosegruppen kjønnsidentitetsforstyrrelser (gender identity disorder) vil bli omtalt som 

kjønnsinkongruens (gender incongruence) istedenfor transseksualisme. I tillegg forventes det 

at diagnosen fjernes fra «mentale lidelser». Det er nå vitenskapelig enighet om at tilstanden 

ikke er av mental art. Det foreligger forslag om at det skal kategoriseres under emnet nr. 17, 

«conditions related to sexual health» (WHO, 2018). I tillegg er det foreslått å fjerne 

diagnosene F64.8 og F64.9, da pasientene som tidligere ville fått disse vil bli innlemmet i 

diagnosen «kjønnsinkongruens». HA40 Gender Incongruence of Adolescence or Adulthood, 

HA41 Gender Incongruence of Childhood, og HA4Z Gender Incongruence, Unspecified er 

de nye kodene som er foreslått (WHO, 2018). 

  

Ny definisjon av kjønnsinkongruens er som følger: 

Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterized by a marked 

and persistent incongruence between an individual´s experienced gender and the 

assigned sex, which often leads to a desire to ‘transition’, in order to live and be 

accepted as a person of the experienced gender, through hormonal treatment, surgery 

or other health care services to make the individual's body align, as much as desired 

and to the extent possible, with the experienced gender. The diagnosis cannot be 

assigned prior the onset of puberty. Gender variant behaviour and preferences alone 

are not a basis for assigning the diagnosis. (WHO, 2018) 

 

I denne nye definisjonen av kjønnsinkongruens vektlegges individets opplevelse av 

manglende samsvar mellom kjønn tildelt ved fødsel og det kjønnet man føler seg som. 
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Dermed kan det argumenteres for at opplevelsen av kjønnsinkongruens kan være tilstede selv 

om man ikke har fått tildelt diagnosen HA40 Kjønnsinkongruens. I denne oppgaven brukes 

kjønnsinkongruens om en opplevd tilstand og ikke primært i tilknytning til diagnosen. Det tas 

heller ikke stilling til om tildeling, eventuelt ikke tildeling av diagnose er gjort på rimelig 

grunnlag. Vi tar utgangspunkt i informantenes subjektive beskrivelser av å leve med 

tilstanden slik de opplever den, uavhengig av om de har fått tildelt diagnose eller ikke.  

 

Rett til rett kjønn vektlegger mangfoldet av personer med ulike former for 

kjønnsinkongruens, uavhengig av om de er under utredning eller ikke. Herunder faller 

personer som betegner seg selv som transperson, transseksuell, transkjønnet, gutt, jente, 

dame, mann, og de som har diagnosene nevnt ovenfor, I tillegg understrekes det at 

kjønnsinkongruens ikke må forveksles med seksuell orientering eller preferanser og 

tiltrekning. Rapporten understreker at kjønnsinkongruens er subjektivt, og at det derfor er 

svært ulikt hvordan dette påvirker enkeltpersoner (Helsedirektoratet, 2015, s. 8–9). Til tross 

for dette hevder Benestad (2004, s. 18) at diagnosetilbudet for transseksuelle er objektivisert 

og at det er for lite plass for den subjektive følelsen av kjønnsinkongruens.  

 

Å få en diagnose kan virke som en lettelse, en følelse av å endelig bli forstått. Det kan være 

med på å dempe negative reaksjoner og være med på å gjøre fenomenet mer håndterlig 

(Tøssebro, 2010, s. 77).  Fordi en diagnose kan være forklarende når det gjelder innhold og 

årsak, kan det være en utløsende faktor for å få støtte og solidaritet fra medmennesker, noe 

som kan bidra til å gjøre sosiale relasjoner lettere for den enkelte (Tøssebro, 2010, s. 79). 

Dette kan gjøre det lettere å komme i kontakt med mennesker i lignende situasjon, og det kan 

virke integrerende i subkulturer der en kan treffe likesinnede.  

 

På den annen side kan det å få en diagnose oppleves som stigmatiserende og belastende 

(Tøssebro, 2010, s. 76–80). Stemplingsteori dreier seg blant annet om at et stempel vil føre til 

en spesiell type sosial behandling, som igjen vil forsterke avviket (Tøssebro, 2010, s. 74). 

Dette kan føre til at individuelle forskjeller får mindre oppmerksomhet og havner i skyggen 

av personens diagnose (Tøssebro, 2010, s. 75). Konsekvensen kan være at 

behandlingstilbudet og pasientmøtet preges av at behandleren forholder mest til det han eller 

hun vet om diagnosen, og hensynet til den enkelte kommer i bakgrunnen. Diagnoser kan på 

denne måten stå i veien for andre forståelsesrammer enn de selv fanger inn og det 

kontekstuelle og relasjonelle perspektivet kan miste sin betydning (Tøssebro, 2010, s. 80).  
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Mye tyder på at praksisen rundt diagnosen transseksualisme er lite preget av variasjonen 

blant enkeltmennesker, og derfor forsøker enkeltmennesket heller å passe inn i de 

diagnostiske kriteriene. Kjønnsbekreftende behandling er en kostbar prosess som få har 

anledning til å finansiere på egenhånd. Med en diagnose fra NBTS blir utgiftene dekket av 

staten. Derfor er en diagnose en viktig del av veien mot å kunne leve et fullverdig liv. På 

grunn av dette er det flere som forteller om viktigheten av å velge de riktige ordene i møtet 

med helsevesenet, slik at de skal bli trodd.  

 

I en artikkel i bladet Sykepleien (Sykepleien, 2017), forteller en gutt som heter Luca om 

møtet med Rikshospitalet. Han hadde på forhånd snakket med andre i samme situasjon for å 

lære seg å si de «riktige tingene». Han måtte overbevise sykepleieren om sine følelser og 

følte en ubalanse i makt.  

 

I boken Så falt brikkene på plass, har Martin fortalt at han var redd for å vise «feil» følelser 

på Rikshospitalet, fordi det kunne bli brukt mot ham senere (Arntzen og Kahrs, 2015, s. 29). 

Disse historiene er eksempler på mennesker som forsøker å passe inn i ulike diagnostiske 

kriterier for å få hjelp. Med en slik forståelse av diagnoser som styrende for behandling og 

møter med mennesker, kan det diskuteres om det i helsevesenet/skolemedisinen er rom for 

menneskelig mangfold.  

 

Benestad (2004) understreker at diagnosen fungerer som en vei til hjelp for denne 

pasientgruppen, men at den også oppleves som ubehagelig og nedverdigende. Hen skriver at 

det er positivt når en diagnose kan hjelpe et menneske til å gi dem det de trenger for å skape 

et godt liv for seg selv. Likevel ser hen på det negative aspektet med nødvendigheten av å 

sykeliggjøre det som er uvanlig. Tøssebro (2010, s. 74) stiller seg spørrende til om det er slik 

at vi ikke tåler annerledeshet uten at det må sykdomsforklares. Dette kan ses i sammenheng 

med at en atferd og en fremtoning som bryter med veletablerte normer og forventninger, kan 

oppfattes som en trussel mot rådende samfunnsnormer.  

 

Ole forteller om sitt møte med Rikshospitalet. «Jeg opplevde at Rikshospitalet er de som 

sitter med makta og bestemmer hvem som skal slippe gjennom nåløyet». Han fikk avslag for 

flere år siden med den konklusjon at han var for gammel. Likevel fikk han beskjed om at han 

kunne søke igjen om fem til ti år. Han opplevde utredningsprosessen som en stor påkjenning, 

så det har han ikke orket. Han synes spørsmålsformuleringene var svært negative, og han 
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følte det var «en sterk norm inne i bildet». Ole har et barn fra sin tid som kvinne, og forteller 

at han ble spurt «om han opplevde fødselen som en voldtekt av egen kropp», noe han absolutt 

ikke gjorde. Han angrer ikke på å ha fått et barn. Snarere ser han på dette som noe fint. Han 

beskriver utredningsprosessen som en sjokkopplevelse, da hans forventning til helse-Norge 

var at han skulle få hjelp. «Jeg har sagt klart i fra om at jeg ikke ønsker å leve, hvis jeg ikke 

kan leve som meg selv. Avslaget opplevdes egentlig som et klarsignal til å bare gå hjem og ta 

livet av meg». 

 

Karin forteller at hun fikk diagnosen F64.0 «etter flere hundre spørsmål», og «utrolig mange 

samtaler» på Rikshospitalet. Hun sier: «De gikk frem og tilbake før de kunne stadfeste at jeg 

var en riktig kvinne, og at det ikke bare var noe jeg fant på. Ungdommene har etterhvert lært 

seg å juge seg til diagnosen». Hun forteller at det har vært diskriminerende for de som har 

søkt hjelp, og at dette har fått voldsomme konsekvenser for mange. Hun beskriver det hele 

som en «sørgelig norsk historie». 

 

Siri fikk sitt endelige avslag den dagen vi møtte henne til intervju. Hun sier at veien til 

diagnosen er gjennom et nåløye. «Jeg var visst ikke transkvinne nok». Videre beskriver hun 

det Rikshospitalet driver med som «helt galematias». Hun mener at de gjør folk syke, og 

dette fører til at flere tar livet sitt. Hun forteller blant annet om ulike ulovlige måter personer 

med kjønnsinkongruens skaffer seg penger på, for å muliggjøre gjennomføring av behandling 

i utlandet. Selv har Siri finansiert behandlingen på egenhånd. Hun mener at det er 

meningsløst at ikke flere får den hjelpen de trenger, fordi «det skal så lite til for at vi kan 

fungere ordentlig i samfunnet». Når hun reflekterer over tiden med Rikshospitalet sier hun: 

«Jeg angrer nesten på at jeg dro dit, fordi jeg trodde at de skulle hjelpe meg». Avslutningsvis 

forteller hun at Rikshospitalet er det stedet der hun har vært mest utsatt for miskjønning. Hun 

forteller at de ved flere tilfeller har skrevet han i epikrisen og journalen. 

 

Denne oppgaven har ikke til hensikt å ta stilling i denne saken, men ønsker å synliggjøre 

opplevelsen av hvordan veien til diagnose har vært for enkelte av våre informanter. Det er 

likevel verdt å merke seg at det er mange hensyn som skal tas, og det å sette en diagnose som 

leder til såpass omfattende kirurgiske inngrep, kan ikke fattes med letthet. Det forekommer 

også anger blant personer som har gjennomgått kjønnskorrigerende behandling. 

Rikshospitalet, og andre helseinstanser med hjemmel til å utføre utredningen, har et stort 
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ansvar, og vurderingene av hver enkelt sak må tas på alvor. Hvorvidt dette gjøres på en 

hensiktsmessig og forsvarlig måte, er utenfor denne oppgavens formål å bedømme.  

 

Så langt har vi forsøkt å danne et grunnlag for å forstå hva kjønnsinkongruens er og hva det 

kan innebære for den enkelte å få, eventuelt ikke å få diagnosen. I tillegg er det redegjort for 

en del viktige faktorer som er med på å forme ulike forståelsesrammer. Dette begrunnes med 

at det er nødvendig med innsikt i hvordan ulike perspektiver påvirker logopedens kompetanse 

og holdninger og evne til å imøtekomme og ivareta klientene på en hensiktsmessig måte. I 

den neste delen av analysen, redegjøres det for stemmens betydning for personer med 

kjønnsinkongruens. Her presenteres studiens hovedfunn; at stemmen er den viktigste årsaken 

til miskjønning blant våre informanter.  

 

3.2 Stemmens betydning i kommunikasjon og tale 
I definisjonen av livskvalitet som ligger til grunn for denne studien, nevnes ensomhet som en 

negativ indikator. Våre undersøkelser viser at flere av informantene har tilbrakt mye tid 

alene. Siri forteller at hun gråt seg i søvn store deler av barndommen og brukte mye tid alene 

foran datamaskinen. Jonas manglet tilknytning til en spesiell vennegjeng og forteller at kun 

én person var hans venn gjennom alle årene på barneskolen. Ole som ble oppfattet som jente 

ville helst leke med gutter, og han ble lei seg når de ikke ville leke med ham. Nina var mye 

trist. Hun tilbrakte mye tid alene på rommet sitt, men idretten var en flukt fra det vonde, og 

hun brukte det meste av fritiden sin på denne. Flere av informantene forteller at de i ulike 

sammenhenger unngår situasjoner der de er redde for å bli miskjønnet.  

 

Det å ta kontakt med andre mennesker, etablere trygge relasjoner, få venner og å ha et sosialt 

liv, innebærer å kommunisere med andre mennesker. Kommunikasjon mellom mennesker 

foregår både verbalt og nonverbalt. Den verbale kommunikasjonen handler i stor grad om å 

finne de rette ordene for å formidle et budskap på en bestemt måte. Det handler også om 

måten ordene organiseres, presenteres og uttrykkes. Stemmen gjør ordene hørbare, og 

ordenes betydning formidles gjennom en variasjon i intonasjon, tonehøyde, temposkifter og 

styrkegrad. Oppsummert handler verbal kommunikasjon om flere språklige aspekter, men 

også om stemmekvalitet og variasjon i stemmens register (Martin & Darnley, 2004, s. 63–4).  
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Resultatene fra denne studien indikerer at det er stemmen som er den viktigste årsaken til 

miskjønning. Miskjønning er å ikke bli sett som den personen man føler seg som. Det kan 

føre til en usynliggjøring, og en følelse av å ikke være til (Wurm, 2017, s. 142). Dersom man 

ikke blir sett som den man er, blir man tvunget til å opptre som en annen, noe som betyr at 

den man egentlig er, ikke eksisterer. Anna sier:  

 

Når jeg blir sett som den jeg er, så har jeg ikke behov for å være noen andre enn meg 

selv. Da utvikles stemmen som den du er. Den kan være mørk eller lys, men den er 

din egen, enten den er feminin eller maskulin. 

 

Mange av informantene i vårt utvalg lever med en vedvarende angst for å bli miskjønnet, 

med den konsekvens at mange avstår fra å delta på ulike aktiviteter, eller de unngår 

situasjoner der de er nødt til å prate. Dette virker begrensende for livsutfoldelsen, og for 

mange har det ført til isolasjon og ensomhet, noe som bidrar til en forringelse av 

livskvaliteten. Som barn er det ikke store forskjeller i stemmekvalitet mellom kjønnene. 

Denne forskjellen øker i puberteten der de kjønnsspesifikke trekkene ved kommunikasjon og 

tale blir mer åpenbare. En logoped som jobber med stemme, bør ha generelt god innsikt og 

kunnskap om anatomiske forhold i larynks og fysiologien bak stemmedannelse (Colten, et al., 

2011, s. 314). I de neste avsnittene vil vi redegjøre for de endringene som skjer i larynks 

under stemmeskiftet. 

 

3.2.1 Stemmeskiftet 
De indre strukturene i larynks begynner å utvikle seg allerede tidlig i svangerskapet og er i 

kontinuerlig utvikling frem til voksen alder. Den største utviklingen skjer mellom barnets 

andre og tredje leveår. Deretter bremser utviklingsprosessen opp, før det igjen skjer 

forandringer i puberteten. Stemmebåndene hos en voksen person består av vocalismuskelen 

som er kledd med fire slimhinnelag. Hos et nyfødt barn er ikke disse lagene ferdigutviklet. 

Fra rundt fire års alder og frem til tolv års alder utvikles det mellomste og det dypeste av 

disse lagene. Ikke før i seksten årsalder, etter puberteten, er alle lagene utviklet som hos en 

voksen (Södersten, 2008, s. 86).  

 

Stemmeskiftet er en forandring i stemmen som skjer i puberteten (Södersten, 2008, s. 88). De 

hormonelle endringene påvirker veksten av strupehodet, ansatsrøret og pusteorganene som 
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igjen påvirker stemmeleie, klang og styrke. Dette skjer i størst grad hos gutter i alderen 

tretten til femten år. Jenter gjennomgår stemmeskiftet, men dette er ikke så markant 

(Södersten, 2008, s. 89, Slethei, Bollingmo og Husby, 2017, s. 51). Södersten (2008, s. 89) 

deler stemmeskiftet inn i tre ulike faser hvor den første kalles forstadium. Den dreier seg om 

når de lyseste tonene forsvinner. Dette inntreffer ofte i ni til ti års alder. Den neste fasen 

kaller de selve stemmeskiftet, etterfulgt av siste fase som kalles stabilisering. I denne 

perioden øker stemmebåndslengden med cirka seksti prosent hos gutter.  

 

Stemmebåndenes lengde øker og skjoldbrusken vokser og får en enda spissere v-form 

(adamseplet) (Slethei et al., 2017, s. 51). I tillegg til endringen i lengde øker stemmebåndenes 

masse, og de blir større og tyngre. Dette påvirker grunntonefrekvensen og fører til at 

stemmen blir mørkere. Oppsummert bestemmes tonehøyden av tre faktorer; lengde, spenning 

og masse (Rørbech, 2006, s. 63).  

 

Tonehøyden endrer seg hele livet, med den største endringen i puberteten. Larynks senker seg 

og avstanden fra glottis til leppene øker med cirka femten prosent i denne perioden 

(Thornton, 2008, s. 274). Hos voksne menn er de orale og faryngale hulrommene ti til tjue 

prosent større enn hos kvinner. Disse hulrommene som formes av leppene, tungen og 

ganeseilet, bidrar til å skape akustiske forskjeller mellom kjønnene (Davies et al., 2015, s. 

123). 

 

Med individuelle variasjoner kan stemmeskiftet vare fra tre måneder til ett år. Under denne 

perioden vil stemmeleiet senkes med omtrent en oktav (tolv halvtoner). Klangen i en slik 

periode vil kunne oppleves som grov og hes. I tillegg vil stemmen kunne preges av å være 

ustabil, og man kan oppleve registerbrudd og falsettregister (Södersten, 2008, s. 89). Hos 

jenter senkes stemmeleiet under tale med omtrent en ters (tre–fire halvtoner). Overgangen fra 

jentestemme til kvinnestemme er derfor mindre merkbar. Mye av utfordringene med å tilegne 

seg en kjønnsspesifikk stemme for personer med kjønnsinkongruens, kan derfor knyttes til de 

anatomiske forskjellene som eksisterer mellom de biologiske kjønnene. Når det gjelder 

stemmen, blir derfor forskjellen mellom fødselsskjønn og psykologisk kjønn større etter 

stemmeskiftet.  

 

Alle våre informanter har gjennomgått puberteten som sitt fødselskjønn. Vi spurte om 

hvordan de opplevde stemmeskiftet og eventuelle utfordringer knyttet til dette. Karin forteller 
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at på en måte var det helt nødvendig å gå igjennom stemmeskiftet, fordi hun levde som skjult 

kvinne og var en av gutta. «Det var helt nødvendig for meg å ikke bli oppdaget. Jeg måtte 

bruke guttestemmen min, men inni meg var jeg jo kvinne». På den andre siden beskriver hun 

stemmeskiftet som en katastrofe. «Jeg opplevde det som en krise! Før stemmeskiftet kunne 

jeg bli tatt for å være jente og da slapp jeg å gjemme meg». I tolv, tretten års alderen pleide 

hun i all hemmelighet å kle seg i jenteklær og gjemte seg på forskjellige steder der hun kunne 

være for seg selv, og bare kjenne på at hun fantes. Etter at hun i voksen alder sto frem som 

kvinne og endelig kunne se ut som en kvinne, ble det helt nødvendig for henne å justere 

stemmen så fort som mulig. Hun sier at dersom hun i all åpenhet hadde hatt anledning til å 

vokse opp som et transbarn, måtte hjelp til å unngå stemmeskiftet ha vært en viktig del av 

helsehjelpen. 

 

Anna, som også levde som skjult kvinne i oppveksten, sier hun selvfølgelig ikke ønsket å gå 

igjennom stemmeskiftet. Siri sier at hun fortrengte det. «Jeg husker ikke, jeg satt foran 

dataen». Selv om våre KtM-informanter ikke har gjennomgått et så merkbart stemmeskifte, 

var denne perioden likevel av betydning for selvfølelsen. Flere forteller at de at ønsket å 

komme i stemmeskiftet, slik de jevnaldrende klassekameratene gjorde. Trond husker at han 

ikke ville ha en «lys damestemme» når han ble voksen. Han kan huske at han allerede som 

barn fortalte sin bestemor at han ville komme i stemmeskiftet og få en mer mannlig stemme. 

Han forteller:  

 

Puberteten opplevdes som noe veldig definitivt og noe jeg ikke kunne gjøre noe med. 

Så hvis man kan la ungdommene i større grad få pubertetsutsettende behandling, slik 

at de kan få mer tid, til å områ seg uten at stemmen går i en retning de ikke ønsker, så 

tror jeg det er viktig. Det tror jeg hadde vært bra for meg, om det hadde vært en 

mulighet. Det var ikke noe man snakket om når jeg vokste opp, det var ikke noe man 

gjorde noe med.  

 

Ole hadde ikke et bevisst forhold til stemmeskiftet, men han ønsket seg mørkere stemme. 

«Jeg bare ønsket meg mørkere stemme. Det ønsket jeg meg lenge egentlig».  

 

Jonas forteller om en opplevelse der han ble avvist av en herrefrisør som ikke ville klippe 

ham fordi han bare klippet menn. Han opplevde også å bli miskjønnet hos en optiker, og sier 

selv at disse hendelsene skjedde fordi han hadde for lys stemme.  
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Jonas sier:  

 

Jeg har såpass mange erfaringer med å bli miskjønnet, at jeg har mindre lyst til å 

prøve ting som inkluderer det å snakke. Det handler mest om redselen for å bli 

oppfattet feil. Det er enklere å snakke med folk jeg kjenner. Det er mer forutsigbart 

hva personen tenker om meg. 

 

Jonas misliker sterkt sin egen stemme og føler at den ikke er passende.  

 

Den passer på en måte ikke med hva jeg selv føler, den er for lys. Jeg føler meg ikke 

hjemme i den, jeg vil ikke at andre skal høre stemmen min, men det gjør de uansett 

hver gang jeg snakker. Hvis jeg kunne få en dypere stemme, så ville jeg kunne vært 

mer sosial. Jeg har lyst til å snakke i sammenhenger hvor jeg ikke snakker så mye nå. 

Hvis jeg får en mørkere stemme, så tror jeg at jeg vil trives bedre med meg selv. Jeg 

håper jeg skal få testosteronbehandling og at det vil gi meg en mørkere stemme. Jeg 

håper det vil øke det mannlige kjønnsuttrykket mitt, slik at andre vil oppfatte meg 

som mann. Jeg håper testosteronbehandling kan bedre forholdet jeg har til min egen 

stemme.  

 

I denne sammenheng kan stemmen ses som en direkte årsak til redusert selvfølelse og et 

hinder i å kommunisere med omgivelsene, noe som har ført til både isolasjon og 

begrensninger i hans livsutfoldelse. Det kan argumenteres for at stemmen i så måte 

medvirker til en redusert livskvalitet for Jonas.  

 

Stemmen er med andre ord en viktig identitetsmarkør. For de fleste med kjønnsinkongruens 

er det viktig at stemmen bidrar til at de blir oppfattet i tråd med sin kjønnsidentitet (Nygren, 

Nordenskjöld, Arver & Södersten, 2016, s. 24). I samsvar med dette forteller våre 

informanter at det er svært viktig for dem å bli oppfattet i tråd med egen kjønnsidentitet, og å 

bli titulert med rett pronomen. Mange opplever imidlertid å bli miskjønnet, og de oppgir 

stemmen som den viktigste årsaken til dette. Angst er en ytterligere negativ indikator på 

livskvalitet. For mange er angsten for å bli miskjønnet så stor at de unngår situasjoner der de 

må prate. Slike begrensninger i livsutfoldelse kan sies å være en negativ indikator for 

livskvaliteten. 
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Karin sier at stemmen er en veldig avslørende del av identiteten. For henne er det av stor 

betydning at omgivelsene oppfatter henne slik hun oppfatter seg selv, og hun sier at stemmen 

er helt avgjørende for om hun «passerer» som kvinne eller om hun blir miskjønnet. Hun sier 

at stemmen drar identiteten i den ene eller andre retningen.  

 

Det var en overgang når jeg skulle begynne å praktisere den nye kvinnestemmen. Det 

var spennende, men jeg var også veldig usikker selvfølgelig. Jeg levde et dobbeltliv, 

så det verste som kunne skje meg var å bli avslørt. Jeg bygde opp et scenario inn i 

meg, om at hvis jeg ble avslørt så ville jeg miste venner, og foreldre. Jeg ville i 

grunnen ikke få komme inn på noen skoler. Dette skrekkscenarioet gjorde at jeg la 

henne på is. Da jeg skulle begynne å lufte henne, så var det klart at det var livsfarlig. 

Derfor var det en enda større seier å kunne gå ut fra en bensinstasjon, med en pølse i 

hånden, og ikke merke en grimase eller noen ting. Bare ha en hyggelig samtale, med 

en hyggelig mann, noe jeg hadde savnet i forferdelig mange år. Det gikk fra små 

seire, til en ny liten seier, og kanskje av og til noen nederlag. Stemmen er en del av 

selvbildet. Den er veldig viktig. Hun eller han kan se så flott ut som bare det og gli 

inn, men hvis stemmen ikke er på plass er dette veldig avslørende. Det er veldig vondt 

og til og med oppleve at noen bruker feil pronomen. Jeg tror logopedi er forferdelig 

viktig for denne gruppen mennesker.  

 

Nina forteller at stemmen er like viktig som de andre endringene hun gjennomgår i en 

kjønnskorrigerende prosess. For henne er helheten viktig. Hun sier at hvis alt er på plass og 

stemmen ikke passer, så stemmer ikke totalbildet. Hun sier:  

 

Stemmen avslører meg og jeg opplever dette som sårende og frustrerende. Det er 

mentalt ubehagelig å snakke. Folk skjønner at jeg ikke er født kvinne på grunn av 

stemmen min. Jeg har fått veldig mange reaksjoner på grunn av stemmen. Alt fra 

veldig positivt til veldig negativt. Veldig negative tilbakemeldinger kan føles veldig 

ubehagelig fordi du bare er deg selv. Det er ekkelt og ubehagelig å se at andre 

reagerer på stemmen min. Jeg vil ikke bli sett på som noe rart. Jeg vil være helt 

vanlig. Det lykkes jeg ikke med på grunn av stemmen min, og det er utfordrende. Jeg 

håper at logopedi kan gjøre at stemmen min blir slik at folk ikke umiddelbart hører at 

jeg er født mann.  
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Stemmen blir dermed viktigere og viktigere for at andre skal se henne som den hun er, 

nemlig tvers gjennom kvinne.   

 

Stemmen viser seg å være av svært stor betydning for alle våre informanter. Den er med på å 

skape et førsteinntrykk og å danne et helhetsbilde. Det betyr mye for våre informanter å bli 

sett og hørt slik de selv føler seg, og stemmen ser ut til å påvirke dette. På grunnlag av våre 

informanters egne beskrivelser av opplevelser knyttet til stemmen, kan det argumenteres for 

at stemmen har negativ innvirkning på selvtillit og tilfredshet, som begge er indikatorer på 

redusert livskvalitet. I det videre redegjøres det for ulike kjønnsspesifikke aspekter ved 

stemmen og trekk ved kommunikasjon og tale som kan forklare medvirkende faktorer til at 

stemmen fører til miskjønning. 

 

3.2.2 Kjønnsspesifikke trekk ved kommunikasjon og tale 
I litteraturen betegnes ulike trekk ved stemme og kommunikasjon som kjønnsspesifikke. 

Disse trekkene kan av forskjellige årsaker være vanskelige å adoptere, blant annet på grunn 

av de anatomiske begrensningene i larynks. Det er dokumentert at det finnes generelle 

forskjeller i hvordan menn og kvinner kommuniserer, men det er også store individuelle 

forskjeller innad i gruppene. Derfor må kjønnsspesifikke trekk ved stemme og 

kommunikasjon kun forstås som tendenser og ikke som absolutte sannheter. Hva som regnes 

som kjønnsspesifikt vil variere innenfor ulike kulturer til forskjellige tider (Hancock, 

Krissinger & Owen, 2011). I det følgende belyses noen aspekter ved stemmen som er med på 

å påvirke en oppfattelse av kjønn. Hovedforskjellene mellom en kvinnelig og en mannlig 

stemme er grovt sagt at kvinner snakker med et svakere lydnivå og menn har en dypere 

grunntone enn kvinner. I tillegg påvirker resonansen oppfattelsen av tonehøyden.  

 

Grunntonefrekvens (F0) og tonehøyde/pitch 

Blant alle de variasjonene som finnes i stemmen, er tonehøyden den mest åpenbare. Likevel 

er vi sjeldent bevisst andre personers tonehøyde med mindre den tydelig avviker, enten ved å 

være merkbart lysere eller mørkere enn forventet (Shewell, 2009, s. 184). Begrepet pitch, 

eller tonehøyde, refererer til hvor lys eller tydelig mørkere en stemme auditivt oppfattes for 

den som lytter, mens frekvens er et akustisk begrep som kan måles. Frekvens måles i Hertz 

(Hz) og måler svingninger per sekund. Én Hz betyr at hendelsen gjentar seg én gang per 

sekund. Frekvens kan oversettes med hyppighet (Slethei et al., 2017, s. 102). Det vil si at jo 
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hyppigere svingningene er, jo høyere er frekvensen. For å tydeliggjøre kan det være 

hensiktsmessig å bruke et strengeinstrument som metafor. På en kontrabass er strengene 

tykkere enn på en gitar. Derfor vibrerer strengene saktere, og frekvensen blir lavere. Dette  

fører til at grunntonen blir dypere. 

 

Grunntonefrekvensen, eller tonehøyden (F0), er også en viktig faktor for om stemmen 

oppfattes som mannlig eller kvinnelig. Grunntonen bestemmes av fysiske forhold som 

stemmeleppenes masse, lengde og spenning (Colton et al, 2011, s. 389, Rørbech, 2006, s. 63). 

Når stemmebåndene blir tynnere, kortere og strammere, blir tonen lysere. Når 

stemmebåndene blir tykkere, lengre og slakere blir tonehøyden dypere (Colton et al, 2011, s. 

389–91, Slethei, 2017, s. 104). Hva som oppfattes som en kvinnelig eller mannlig grunntone 

er varierende. En gjennomsnittlig kvinnelig grunntone kan variere fra 168–250 Hz og en 

gjennomsnittlig mannlig grunntone kan variere fra 98–150 Hz (Pegoraro Krook, 1988; 

Davies et al., 2015). Variasjonen er kulturelt forankret, og dermed varierer tallene mellom 

ulike land. Slethei et al. (2017, s. 46) oppgir en gjennomsnittlig Hz på ca. 120 for norske 

menn, og cirka 230 Hz for norske kvinner. Davies et al. (2015) hevder at 145–175 Hz kan 

regnes å være et kjønnsnøytralt område.  

 

En mørk stemme blir generelt ansett som mer autoritær og signaliserer mer status og faglig 

tyngde enn en lysere stemme (Martin & Darnley, 2004, s. 67). Karin, som er i sekstiårene 

levde som skjult kvinne i førtito år, og sier hun har mange års «trening som mannfolk». Hun 

har derfor mange erfaringer fra hvordan menn bevisst bruker den dype stemmen sin for å 

oppnå autoritet og for å markere viktige poenger. Hun tilføyer med lattermild stemme at «det 

ikke alltid er noe innhold i de der viktige greiene». Hun forteller at stemmen representerte en 

interessant overgang for henne som kvinne i jobbsammenheng. Hun opplever at det er 

vanskeligere å få gjennomslag for sine forslag, tanker og ideer på jobb, og det gjør henne 

sint:  

 

Det tok ikke lang tid før mennene begynte å bruke hersketeknikk i møter og 

forsamlinger. De mannlige kollegene grep ordet og fortalte om sitt. Jeg prøvde å 

komme med innspill, men ble ikke hørt. Jeg ble forbanna, slo i bordet og la ned 

stemmen for å bli hørt. Så det er det med stemmen. Den er med å understreke, og det 

er ikke så lett for kvinnestemmen å gjøre det samme. 
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Tonehøyden er også en viktig formidler av emosjoner i stemmen. Når tonehøyden stiger eller 

går opp, er dette ofte et uttrykk for iver eller stress, og stemmen kan bli skjelven eller ustabil. 

Redsel og sinne kan på sin side føre til at stemmen blir svak og hviskende, eller i noen 

tilfeller bli helt borte. Flere av informantene forteller at det er vanskeligere å kontrollere 

stemmen slik at den samsvarer med egen kjønnsidentitet, når de av ulike grunner blir 

engasjerte eller opplever sterke emosjoner. Siri presiserer at stemmen er så mye mer enn ord. 

Hun opplever å miste kontroll på stemmen når hun hoster og nyser. Dette har også Karin 

erfart. Hun sier at «hun hoster som en mann». Thorton (2008, s. 275) sier at det kan være 

nødvendig å gi naturlige funksjoner som hosting, nysing og latter oppmerksomhet mot slutten 

av den logopediske treningen. Videre forteller Siri at hun opplever det som ubehagelig å få 

beskjed om at hun høres ut som en mann under intim omgang med sin partner. Hun sier at 

dette opplevdes som «et slag i ansiktet». Det skjer de gangene hun «slipper seg løs».  

 

Ole forteller også at han mister kontrollen på stemmen når han blir engasjert. Han merker at 

stemmen blir markant lysere. Han ønsker ikke at stemmen skal bli for lys slik at han ikke 

oppfattes som mann. Jonas opplever at han har en mørkere stemme når han klarer å 

kontrollere den, og han sier at når han blir stresset blir den automatisk lysere. Våre 

informanter forteller at de begrenser seg. De prøver å ikke la seg engasjere, slik at de kan  

beholde kontrollen på stemmen. Dette kan være et tydelig tegn på redusert livskvalitet. 

Frykten for å miste kontrollen kan føre til at en ikke tør å gi uttrykk for både positive og 

negative emosjoner, og dermed stå i fare for å bli miskjønnet.  

 

Resonans 

I tillegg til grunntonefrekvensen, er det flere faktorer ved stemmen som fører til en 

oppfattelse av kjønn, blant annet stemmens resonans. Sammenhengen mellom frekvens og 

oppfattet tonehøyde er ikke lineær. Det betyr at det er andre faktorer enn Hz som påvirker 

oppfattelsen av tonehøyde, som formanter, styrkegrad og endringer i resonansrommet, 

eksempel ved forlengelse av leppene (Shewell, 2009, s. 185). Pitch eller tonehøyde, refererer 

som nevnt til hvor lys eller mørk en stemme auditivt oppfattes av den som lytter. 

Grunntonens frekvens er imidlertid ikke alene om å skape dette inntrykket. En studie 

(Dackakis et al., 2012) viser at selv om deltakerne klarte å oppnå en høyere grunntone, ble 

ikke stemmen automatisk oppfattet som feminin. Det var trolig heller slik at stemmen ble 

oppfattet som en mannlig stemme, men med kvinnelige attributter.  
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Resonansen er altså en medvirkende faktor i hvor lys eller mørk en stemme oppfattes. 

Dersom vi bruker tidligere nevnte metafor, er gitarstrengene stemmebåndene og 

resonanserommet er gitarkassen. Ulike typer instrumenter gir ulike resonanser. Den generelle 

regelen er at jo større resonansrommet er, jo dypere blir lyden (Shewell, 2009, s. 175–6). 

Kontrabassen har et større resonansrom enn gitaren, og den førstnevnte får dermed en dypere 

klang. Ved stemmedannelse er resonansrommet det hulrommet som dannes mellom glottis og 

leppene, og det er der lydbølgene forplanter seg (Slethei et al., 2017, s. 107). Menn har et 

større resonansrom enn kvinner, og de har derfor en lavere formantfrekvens. Kvinners 

formantfrekvenser er omtrent sytten prosent høyere enn menns. Barn har enda høyere 

formantfrekvens enn voksne (Slethei et al., 2017, s. 110; Nygren et al., 2016, s. 24). 

 

Hos menn er de orale og faryngale hulrommene større. Luftpassasjen fra larynks og frem til 

leppene, det vil si farynks (svelget), er ti til tjue prosent større hos menn enn hos kvinner. 

Disse hulrommene som formes av leppene, tungen og ganeseilet, bidrar til å skape akustiske 

forskjeller mellom kjønnene (Davies et al., 2015, s. 123). Siri sier at «det er jo egentlig ikke 

pitchen som bestemmer hvordan man blir oppfattet. Det er først og fremst hvordan jeg bruker 

stemmen, og hvor klangen kommer fra». Hun går til logoped og forteller at resonansen var et 

fokusområde helt fra oppstarten av stemmetreningen. Det kan argumenteres for viktigheten 

av at logopeden ikke forholder seg til Hz alene, når en stemme skal vurderes med tanke på  

kjønnsspesifikke trekk.   

 

Stemmestyrke  

Kvinner snakker generelt med et svakere lydnivå enn menn (Davies et al., 2015, s. 124). 

Lydnivå måles i desiBel (dB). Jo høyere dB-verdi, jo kraftigere lyd (Slethei et al., 2017, s. 

105). Noen MtK-personer forsøker å snakke svakere for å oppnå en mykere stemmekvalitet, 

eller for å tiltrekke seg mindre oppmerksomhet fordi de er ukomfortable med stemmen sin. 

Derfor legger Davies et al. (2015, s. 124) vekt på viktigheten av at MtK-klienter bør få hjelp 

til å bruke en sterk stemme som fortsatt har en kvinnelig kvalitet.  

 

Mange av våre klienter opplever at det å snakke med sterk stemme kan være utfordrende. 

Jonas forteller at når han «hever stemmen» blir den automatisk lysere. Siri sier: «Det er 

vanskelig å ha like mye kraft i stemmen som jeg hadde før. Jeg får ofte høre at jeg snakker 

for lavt. Det er ikke alltid så lett å legge nok kraft i den». Karin forteller at stemmen går over 
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i en «annen karakter» hvis hun forsøker å snakke sterkere. Hun sier at hun har volum, men 

hun er usikker på hvordan hun skal bruke det uten at hun høres ut som en mann. Begge 

informantene forteller at det å bruke mer stemmestyrke fører til at stemmen endres. Dette vil 

igjen føre til situasjoner hvor de kan oppleve miskjønning. Det å kunne heve stemmen i 

forsamlinger og i samtale med flere, kan ses på som en form for selvhevdelse. For de fleste 

vil det være viktig å ha muligheten til å heve stemmen og å uttrykke bestemte holdninger og 

meninger med overbevisning. Stemmen er en viktig identitetsmarkør. Begrensninger i 

mulighetene til å ytre tanker og emosjoner på ønskelig vis, kan gjøre at man ikke føler at en 

får vist hvem man egentlig er. Når denne muligheten begrenses, vil det kunne føre til en 

redusert livskvalitet. 

 

Til tross for at forskningen kan bidra til å belyse ulike kjønnsspesifikke trekk ved 

kommunikasjon og tale, er det et vesentlig poeng at ulikhetene mellom kjønnene skal forstås 

som tendenser. Det er ikke absolutte trekk som det er helt nødvendig for klientene å adoptere 

for å «passere» som det kjønnet som de identifiserer seg med.  

 

I tillegg må det være åpenhet for at klienten av ulike grunner ikke ønsker å endre deler av sin 

kommunikasjonsmåte. Trond forteller at han har fått antydninger fra folk som synes at han 

burde oppsøke logoped, men selv er han fornøyd med stemmen sin og synes ikke det er 

nødvendig: 

 

Det hender at noen har antydet at jeg bør gå til logoped. De sier at jeg bør gjøre noe for å 

høres mer mandig ut. Altså jeg er fornøyd med stemmen min. Den ligger ikke for lyst i 

toneleiet, samtidig som det ikke gjør meg noe om den skulle være for lys. Jeg oppfatter 

meg selv som en transperson. Det er ikke noe mål for meg å falle helt inn i en 

kjønnskategori. Stemmen er en del av personligheten min, og jeg er fornøyd med den.  
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4 Drøfting og implikasjoner 
Til nå har vi belyst forskjellige perspektiver på kjønnsinkongruens. Disse danner grunnlaget 

for hvordan logopeden kan vurdere kjønnsinkongruens, og hvordan de ulike perspektivene 

innvirker på individets forståelse av seg selv. Vi har belyst hvor viktig begreper er for 

identiteten. Det er essensielt å bli titulert med rett pronomen, og stemmen er en viktig 

identitetsmarkør. Til tross for at vårt moderne samfunn innehar både økonomiske midler og 

medisinsk kompetanse på de fleste felt, betyr ikke dette at medisinsk hjelp er like tilgjengelig 

for alle. Vi har også belyst kjønnsspesifikke trekk ved kommunikasjon og tale, og ulike 

grunner til at disse kan være vanskelig å tilegne seg. 

 

I det følgende drøftes logopediske problemstillinger som kan være relevante for arbeidet med 

personer med kjønnsinkongruens. Ettersom stemmen har en direkte negativ innvirkning på 

livskvaliteten hos våre informanter, argumenteres det for at logopedens arbeid bør ha som 

målsetting å bidra til å øke livskvaliteten for denne gruppen klienter. Logopedens 

kjerneområder er medfødte og ervervede vansker knyttet til stemme, svelging, språk, tale og 

taleflyt. I sentrum står det å gjenkjenne, lokalisere og kategorisere vanskenes egenart og 

årsak. Målsettingen er å kunne iverksette egnede tiltak.  

 

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er logopedi en fordypning innenfor masterprogrammene i 

spesialpedagogikk på det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Spesialpedagogiske 

tilnærminger har gjennom tiden vært i stadig endring. Fagets formål er å bidra til læring, 

personlig utvikling, livskompetanse og livskvalitet (Befring, 2012, s. 33). Med dette 

inkluderes livskvalitet som et viktig aspekt i den logopediske praksisen. Ved Universitetet i 

Bergen er logopedi et masterprogram i helsefag ved det psykologiske fakultetet, Institutt for 

biologisk og medisinsk psykologi. De forskjellige organisasjons- og tilknytningsformene 

illustrerer at logopeden befinner seg i et krysningspunkt mellom medisin, humaniora og 

spesialpedagogikk. Rapporten Rett til rett kjønn (Helsedirektoratet, 2015), henvender seg til 

spesialisthelsetjenesten, der logopeden står oppført i eget avsnitt. I den rapporten inkluderes 

dermed logopeden som helsepersonell. 

 

Det er vanlig å snakke om stemmevansker innenfor det logopediske feltet. «Vansker» kan 

tolkes som et medisinsk begrep, det vil si som noe som krever behandling. Ut fra et 

spesialpedagogisk perspektiv er det viktig å også inkludere en funksjonell tilnærming. For 
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personer med kjønnsinkongruens, som ikke nødvendigvis har en «syk» stemme, kan det 

derfor være behov for å bruke et annet begrep i møte med denne gruppen. Vi skal derfor 

diskutere hvorvidt utfordringer knyttet til stemmen for personer med kjønnsinkongruens 

egentlig bør defineres som stemmevansker. 

 

4.1 Stemmevansker vs. Stemmeproblemer 
I denne oppgaven har vi valgt å skille mellom stemmevansker slik det defineres i teorien, og 

det vi har valgt å omtale som stemmeproblemer. Vi finner støtte for dette skillet hos Shewell 

(2009, s. 430) som argumenterer for at problemer knyttet til stemmen hos transseksuelle ikke 

er det samme som stemmevansker, og at dette fører til forskjellige målsetninger med 

stemmebehandlingen (Shewell, 2009, s. 430). Dette skillet gjøres også av Davies et al. (2015, 

s. 118) som hevder at opplevelsen av å ha en stemme som ikke er kongruent med ønsket 

kjønnsuttrykk ikke kan betegnes som en stemmevanske. Hardy, Boliek, Wells & Rieger 

(2013) bruker begrepet kjønnsdysfoni om en stemme som ikke er i overensstemmelse med en 

persons kjønnsidentitet, uten at det foreligger anatomiske og strukturelle avvik.  

  

Stemmevansker kan være både funksjonelle og organiske. Det som kjennetegner dem, er 

mistanken om at det foreligger et mulig anatomisk avvik i stemmeapparatets funksjon eller 

struktur. Unntaket er psykogene stemmevansker der det ikke foreligger anatomiske avvik, 

men som likevel kategoriseres som stemmevansker. Emosjonelle påkjenninger forårsaker 

endringer i det autonomiske nervesystemet og gir utslag i somatiske symptomer som afoni 

(Shewell, 2009, s. 415–25). Dette må ikke forveksles med de følelsesmessige problemene 

som klienter med kjønnsinkongruens opplever når det gjelder deres stemmebruk.  

 

Stemmeproblemer brukes her om en subjektiv opplevelse av negative følelser og erfaringer 

knyttet til stemmen, og som konsekvens virker negativt inn på flere områder i livet. Når det 

gjelder stemmeproblemer, er det også hensiktsmessig å skille mellom problemer knyttet til 

årsak og problemer knyttet til konsekvens. Med årsak menes her de faktiske og anatomiske 

forutsetningene i stemmeapparatet som er ulike hos kvinner og menn. Med konsekvens 

menes subjektive opplevelser og erfaringer knyttet til de kjønnsspesifikke avvikene som 

kjennetegner denne tilstanden. 
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Uavhengig av årsak, kan både stemmevansker og stemmeproblemer forårsake begrensninger 

i livsutfoldelse og livskvalitet for de som er rammet. Vi spurte våre informanter om de har 

opplevd fysisk ubehag i forbindelse med å snakke eller bruke stemmen sin, slik som 

kremtetrang, klumpfølelse, heshet, spenninger i halsen, eller om de blir slitne av å bruke 

stemmen sin. Alle disse symptomene kan peke i retning av en stemmevanske. Blant våre 

informanter er det kun Jonas og Ole som svarte at de ofte blir trøtte eller hese etter mye 

stemmebruk. Jonas forteller at han forsøker å manipulere stemmen sin for at den skal høres 

mørkere ut. Å legge stemmen ned i et unaturlig stemmeleie kan føre til skade på 

stemmebåndene og føre til begrensninger i stemmens omfang og kvalitet. Dette kan i sin tur 

gi en monoton og lite interessant stemme å lytte til (Colton et al., 2011, s. 323; Martin & 

Darnley, 2004, s. 67).  

 

Til tross for at nesten alle informantene oppgir at de ikke har symptomer på stemmevansker 

og sannsynligvis har organisk friske stemmer, opplever de likevel store utfordringer og 

problemer knyttet til stemmen sin. De fleste av våre informanter gir uttrykk for at stemmen 

på forskjellige måter har begrenset dem i sin livsutfoldelse, ved at de har unngått situasjoner 

der det er nødvendig å snakke. Som nevnt er redsel for miskjønning oppgitt som grunn. Flere 

opplever at det er vanskelig å ta kontakt med nye mennesker, og Jonas forteller at det har 

hindret ham i å ta kontakt med jenter som han har vært interessert i. Han sier at han tenker på 

stemmen sin nesten hele tiden. Kontinuerlig vurderer han om han skal snakke selv, eller om 

han skal la andre snakke for seg. Ole sier at han unngår situasjoner der man skal mingle. Han 

velger heller å ikke møte opp: «Jeg begynte å snakke betydelig mindre i den perioden jeg 

skjønte at andre ble i tvil om min kjønnsidentitet med det samme jeg åpnet munnen. Det var 

vel egentlig da jeg begynte å snakke lavere».  

 

Nina sier at hun prøver å snakke mindre enn hun egentlig ønsker.  

 

Det er nesten umulig å ikke bruke stemmen i det daglige livet. Jeg begrenser meg 

selv. Stemmen stopper meg ikke helt, men jeg snakker mindre enn normalt. Jeg vil 

ikke si at jeg ikke snakker for det gjør jeg, men det er en terskel jeg må over. Jeg bare 

gjør det, men det krever mye av meg.  

 

Det kan argumenteres for at informantens problemer med stemmen ikke handler om 

stemmevansker, men om kjønnsdysfoni.  
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Utfordringer knyttet til stemme blant personer med kjønnsinkongruens vil i det videre 

primært belyse stemmeproblemer i tråd med den betydningen vi har redegjort for. Skillet 

mellom stemmevansker og stemmeproblemer synliggjøres, da dette er av betydning for 

logopedens forståelsen av klientenes utfordringer og for kartleggingen og senere egnede 

tiltak. Logopedens perspektiv vil også påvirke det kliniske arbeidet. Vi ønsker å vektlegge 

viktigheten av å forstå mennesker ut fra den konteksten de lever i, og ikke se på utfordringer 

med stemmen som noe avgrenset. Derfor argumenteres det for at logopeden bør arbeide 

innenfor et ICF-perspektiv.  

 

4.2 Logopeden i et ICF-perspektiv 
International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) ble vedtatt av World 

Health Organisation (WHO) i 2001. Mens International Classification of Diseases (ICD) i 

hovedsak baserer seg på en diagnostisk forståelse og retter seg mot sykdomsårsak og 

beskrivelse av symptomer, har ICF til hensikt å klassifisere funksjons-konsekvenser av 

tilstander klassifisert i ICD. ICF bygger sånn sett på en integrering av den medisinske og det 

sosial–interaksjonelle perspektivet. På den måten inkluderes det både et helsemessig, sosialt 

og miljømessig perspektiv. Menneskers funksjonsevne ses i relasjon til den enkeltes 

muligheter for deltakelse i det sosiale liv, med vekt på menneskelig velvære. 

 

ICF er en videreutvikling av International Classification of Impariments, Disabilities and 

Handicaps (ICIDH) som ble utgitt som en testversjon i 1980, da fokuset i hovedsak var på 

konsekvenser av sykdom. I dag er dette endret til å gjelde bestanddeler av helse, med 

kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer på den ene side, og dagliglivets aktiviteter og 

deltagelse i sosiale sammenhenger på den annen side. ICD og ICF kan utfylle hverandre ved 

at funksjon knyttes til helsetilstand, noe som kan gi en mer meningsfylt beskrivelse av 

enkeltmenneskets helsetilstand (WHO, 2001, s. 3–4).  

 

Målsetningen med ICF er blant annet at den skal utgjøre et systematisk kodeverk for 

helseinformasjonssystemer. I tillegg skal den muliggjøre undersøkelser av helse og 

helserelaterte tilstander, resultater og årsaksfaktorer. Et felles språk for beskrivelse av helse 

og helserelaterte forhold skal tilrettelegge for bedre informasjonsutveksling mellom ulike 

aktører, og også på tvers av landegrenser. Prosessen med å endre kjønn innebærer involvering 

fra ulike profesjoner i helsevesenet, eksempelvis endokrinologer (spesialister i 
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hormonsykdommer), psykologer, psykiatere, kirurger og logopeder. Hardey, Boliek, Wells & 

Rieger (2013, s. 197) understreker derfor behovet for en felles terminologi for å bedre 

informasjonsutveksling mellom de ulike instansene, og for å kunne fremme et samarbeid som 

i sin tur vil gi klienten et bedre behandlingstilbud. Dermed kan en bruke kodene i ICF for å 

lette kommunikasjonen mellom forskjellige yrkesgrupper. 

 

ICF beskriver forhold som har å gjøre med menneskelig funksjon og innskrenkninger i 

denne. Emneområdet kroppen er delt inn i følgende klassifikasjoner: Kroppsfunksjoner, 

kroppsstrukturer, aktiviteter og deltagelse, og miljøfaktorer. Med kroppsfunksjoner menes 

organsystemenes fysiologiske funksjoner, inklusive mentale funksjoner. Med 

kroppsstrukturer menes anatomiske deler av kroppen, som organer, lemmer og deres 

enkeltdeler. Avvik i denne sammenhengen er problemer ved kroppsfunksjoner og -strukturer, 

som ved feil eller tap av betydning (WHO, 2001, s. 9). 

 

Strukturer som vanligvis vil bli vurdert til å være innenfor normalområdet, kan for personer 

med kjønnsinkongruens vurderes som avvik, dersom man tar utgangspunkt i det kjønnet 

personen identifiserer seg med og ikke fødselskjønnet. Som et eksempel er 

stemmeproduksjon avhengig av strukturene i larynks, som hos menn er større. Dersom man 

har en kjønnsidentitet som kvinne, kan en mannlig larynks representere et problem. Personer 

med kjønnsinkongruens befinner seg innenfor normalområdet hvis referansepunktet er 

fødselskjønnet, men de vil havne utenfor dersom referansepunktet er det kjønnet som de 

identifiserer seg med (Hardey et al., 2013, s. 198).  

 

Relevante ICF koder for kroppsstrukturer er:  

• (s340) strupens struktur 

• (s3400) stemmebåndene 

• (s330) svelgets struktur 

• (s310) nesens struktur 

• (s320) munnens struktur 

 

I ICF er følgende koder ment å klassifisere stemmevansker: 

•  (b3101) stemmekvalitet 

• (b3100) stemmedannelse 

• (b3303) talemelodi 
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• (b320) uttalefunksjon 

 

Selv om personer med kjønnsinkongruens, i henhold til oppgitte definisjon, ikke har en 

stemmevanske, argumenterer Hardy et al. (2013, s. 198) for at kodene kan anvendes og 

sidestilles med kjønnsdysfoni. Hva som forstås som avvik og innskrenkninger, avhenger av 

hvilket perspektiv som legges til grunn. Dersom logopeden er bevisst klientens 

kjønnsidentitet og tar utgangspunkt i dette under kartleggingen kan disse kodene være 

relevante under utredningen. Kjønnsdysfoni handler om at stemmekvaliteten ikke stemmer 

overens med personens kjønnsidentitet. Hvis stemmekvaliteten ikke samsvarer med 

kjønnsidentiteten vil det for eksempel være et avvik på koden stemmekvalitet. Dersom 

logopeden overser dette perspektivet, står klienten i fare for å ikke få anerkjennelse eller 

forståelse for sine utfordringer.  

 

Aktiviteter viser til menneskets utførelse av oppgaver og handlinger. Aktivitetsbegrensninger 

defineres som vanskeligheter en person kan ha ved å utøve aktiviteter. Deltagelse er å 

engasjere seg i en livssituasjon, og deltagelsesinnskrenkninger er problemer en person kan 

oppleve ved deltagelse. I tillegg inkluderes miljøfaktorer som til sammen utgjør de fysiske, 

sosiale og holdningsmessige omgivelsene hvor en person utfolder sitt liv (WHO, 2001, s. 9). 

Samfunnets normative forståelser knyttet til seksualitet og kjønn er med på å forme 

selvoppfattelsen hos personer med kjønnsinkongruens. Omgivelsenes holdninger kan føre til 

marginalisering og bidra til å vanskeliggjøre livssituasjonen.  

 

For Anna betyr en kvinnelig stemme at hun kan ha et «normalt» liv. Hun forteller at det er 

viktig for henne å arbeide med stemmen slik at hun kan leve som «alle andre», og bli sett og 

oppfattet slik hun er. Ole forteller at han unngår å snakke med betjeningen når han er ute og 

handler. Særlig gjelder det innkjøp av klær og andre varer som kan knyttes til kjønnsidentitet. 

«Jeg finner det jeg skal ha, legger det på disken, mumler kanskje takk, og går. Jeg opplever at 

det hemmer meg, og jeg tenker veldig mye på det».  

 

I dette tilfellet kan man si at Ole utfører aktiviteten å handle, men det kan likevel diskuteres i 

hvilken grad han er deltagende, da han ikke får mulighet til å interagere og engasjere seg i 

aktiviteten. I tidligere nevnte tilfelle, der Jonas ble miskjønnet hos frisøren på grunn av 

stemmen, ble han direkte utestengt fra den planlagte aktiviteten som var å klippe seg hos en 

herrefrisør. På den måten kan aktivitet og deltagelse representere to ulike sosiale aspekter. 
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Karin beskriver kjønnsdysfoni som et «handicap». Hun sier det kan hindre mennesker i å 

uttrykke følelser, tanker og ytringer. I disse tilfellene fører angsten for å bli miskjønnet på 

grunn av stemmen, til utestengelse fra deltagelse i aktiviteter.  

 

Det primære målet for mange med kjønnsinkongruens er å «passere» som det kjønnet de 

identifiserer seg med. Stemmens tonehøyde og resonans er viktige markører på kjønn, men de 

er alene ikke nok. Taletempo og rytme, intensitet, syntaks, semantikk og pragmatikk er alle 

likeverdige aspekter ved kommunikasjonen, som alle er med på å forme en subjektiv 

oppfattelse av kjønn. Hva som oppfattes som kjønnsspesifikke kommunikasjonstrekk vil 

kunne variere innenfor ulike samfunn og kulturer, og det er derfor viktig å være oppmerksom 

på kulturelle forskjeller i møte med klienter (Hancock et al., 2011). Produksjon av lyd, valg 

av ord og det å følge regler for kommunikasjon, skjer ikke som isolerte prosesser, men 

oppstår i et samspill som gjør det mulig å kommunisere på en meningsfull og ønskelig måte 

(Hardy et al., 2013, s. 199–200). 

 

Relevante ICF koder: 

• (b3302) talehastighet 

• (b1672) integrerende språkfunksjoner  
Mentale funksjoner som organiserer semantisk og symbolsk mening, grammatisk struktur og idéer for å 

frembringe meldinger med tale, skrift eller andre former for språk (WHO, 2001, s. 55). 
• (b122)  overordnede psykososiale funksjoner  

Grunnleggende funksjoner som utvikles i løpet av livet, påkrevet for å integrere de mentale funksjoner 

som fører til dannelse av mellommenneskelige ferdigheter og gjør sosiale interaksjoner mulig (WHO, 

2001, s. 47). 
 

Logopeden bør være oppmerksom på de psykososiale vanskene som kan oppstå i tillegg til 

problemene som knytter seg spesifikt til stemmen. Disse klientene kan ha negative følelser 

knyttet til sin egen stemme, og utvikle depresjon på grunn av en generelt vanskelig 

livssituasjon. Logopedisk stemmebehandling for personer med kjønnsinkongruens bør ha 

som målsetting å forbedre livskvaliteten ved å ivareta de ulike bestanddelene av helse, det vil 

si kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer, aktiviteter og deltagelse, og miljøfaktorer, som ICF 

legger til grunn (Hancock, 2017).  
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Ved integrering av ICF-perspektivet i den logopediske behandlingen, vil klientens fungering 

utenfor logopedkontoret og hans/hennes deltagelse i det sosiale liv være vektlagt. I tillegg til 

generell logopedisk kompetanse, innebærer dette å ta hensyn til klientens forståelse og 

opplevelse av sin egen situasjon, og hvilke konsekvenser dette medfører for klienten i det 

daglige. Dette avhenger av personlige faktorer og varierer fra person til person. Medvirkende 

faktorer er blant annet personlighet og temperament, påkjenninger og stress som følge av en 

vanskelig livssituasjon, og tidspunktet for oppstart av kjønnsbekreftende behandling, eller det 

tidspunktet som klienten velger å være åpen om sin kjønnsidentitet (Hancock, 2017, s. 1).  

 

Dette kan kodes under: 

• (b126) temperament og personlighet 

• (b152)  emosjonelle funksjoner 

(Hardy et al., 2013, s. 199).  

  

ICF har ulike bruksområder, men for logopeden er ICF hovedsakelig aktuell som et klinisk 

verktøy. Det kan brukes til behovsanalyser og planlegging av målrettede tiltak med hensyn til 

funksjon, sysselsetting, rehabilitering og senere bedømmelse av tiltakets effektivitet (WHO, 

2001, s. 5). ICF-modellen anerkjenner at det er store individuelle forskjeller i hvordan ulike 

tilstander påvirker den enkeltes fungering. For at logopeden skal forstå klientens utfordringer, 

behov og prioriteringer er det derfor viktig at alle klassifikasjonene i ICF-modellen vurderes i 

utredningen. I fortsettelsen diskuteres logopedens arbeid med vekt på kartlegging, og det 

vises til logopediske kartleggingsverktøy som er utviklet med henblikk på personer med 

kjønnsinkongruens. Logopedens kartleggingsarbeid, bør gjøres i tråd med ICF gjennom å 

kartlegge voice-related Quality Of Life (vQOL). 

 

4.3 Logopedens arbeid 
Kartlegging  

For logopeden er det viktig å være bevisst skillet mellom stemmevansker og 

stemmeproblemer, med tanke på tilrettelegging av egnet intervensjon og stemmebehandling. 

Personer med kjønnsinkongruens som oppsøker logoped, har ikke nødvendigvis per 

definisjon, en stemmevanske, selv om de opplever problemer knyttet til stemmen sin. På den 

annen side forekommer det ofte at klientene både har stemmevansker og stemmeproblemer, 

noe som er vesentlig å få kartlagt før en går i gang med stemmetrening (Thornton, 2008, s. 
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273). Dersom det foreligger mistanke om at en klient har stemmevansker, er det viktig å 

kartlegge om vanskene har oppstått som en konsekvens av å legge om stemmen, eller om 

vanskene var der før en slik endring ble igangsatt. For noen vil stemmevanskene forsvinne 

som følge av logopedisk trening, der hensikten er at klienten skal oppnå en mer 

kjønnsspesifikk stemme. Andre vil trenge mer tradisjonell logopedisk behandling, der 

hensikteten er å motvirke, redusere eller fjerne symptomer på stemmevanskene (Davies et al., 

2015, s. 127). 

 

Voice Handicap Index (VHI) er et selvrapporteringsskjema som benyttes i klinisk praksis 

over store deler av verden. VHI har stor grad av reliabilitet og validitet. Det er et viktig 

verktøy i å kartlegge stemmevansker og hvilken innvirkning vanskene har i klientens daglige 

liv og fungering (Shewell, 2009, s. 54). Den er imidlertid ikke utviklet for å kartlegge 

utfordringer knyttet til stemmen hos personer med kjønnsinkongruens. Det har derfor vært 

behov for å utvikle et kartleggingsverktøy som er tilpasset de problemene som disse klientene 

står overfor.  

 

Transgender Self-Evaluation Questionnaire (TSEQ) er i større grad utarbeidet for å kartlegge 

i hvilken grad klienter med kjønnsinkongruens påvirkes av sitt stemmeproblem. 

Selvrapporteringsskjemaet er en viktig del av utredningen, fordi det tilfører og synliggjør 

klientens egen oppfatning av stemmens betydning for livskvaliteten (Dacakis, Davies, Oates, 

Douglas & Johnston, 2013, s. 313). TSEQ er senere blitt revidert. Den nyeste versjonen heter 

Transexual Voice Questionnaire, Male to female (TVQ MtF) (Dacakis et al., 2013, s. 313). 

Den er oversatt til blant annet svensk og dansk, men det finnes per i dag ingen norsk 

oversettelse (se vedlegg for engelsk versjon).  

 

Mye av litteraturen vektlegger stemmetrening og vQOL for MtK. Bakgrunnen for dette er at 

testosteronbehandling skal kunne gi KtM en tilfredsstillende mørk stemme. Mye tyder 

imidlertid på at testosteron ikke er tilstrekkelig for å oppnå en kjønnsspesifikk stemme. Dette 

har ført til at KtM de senere årene har fått mer oppmerksomhet og kartleggingsverktøyet 

TVQ FtM (female-to-male) er under utarbeiding (Davis et al., 2015, s. 122). Vi har vært i 

kontakt med Shelagh Davis, for å finne ut av når den nye versjonen TVQ FtM forventes å bli 

publisert. Davis henviste videre til Dr. Georgia Dacakis, som er hovedforfatter på denne. I 

skrivende stund har vi enda ikke mottatt svar på vår henvendelse.  
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I tillegg til å vektlegge stemmen, bør logopeden i tråd med ICFs målsetning, foreta en 

kartlegging av klientens voice-related Quality Of Life (vQOL). Hancock (2017) bruker 

begrepet vQOL, om livskvalitet sett i relasjon til stemmen hos personer med 

kjønnsinkongruens. TVQ er utviklet for å kartlegge klientens vQOL, eller livskvalitet knyttet 

til stemmen. En slik kartlegging kan gi et godt utgangspunkt for en individuelt tilpasset 

intervensjon, og for å finne frem til mål som er viktige for klienten (Hancock, 2017). Selv om 

stemmetrening for å oppnå subjektive mål på kjønnsspesifikk kommunikasjon er viktig, er 

det ikke tilstrekkelig. Logopeden bør være sensitiv i møte med klienten, og ikke glemme hvor 

viktig det er at aktiviteter og deltagelse i det sosiale liv ivaretas, med mål om bedret 

fungering og økt livskvalitet (Davies et al., 2015, s. 121). Det kan derfor argumenteres for at 

logopedisk arbeid uten et ICF-perspektiv ikke vil være tilstrekkelig i arbeidet med denne 

klientgruppen. 

 

Logopedens arbeid med KtM 

De fleste KtM-klienter, har et personlig ønske om å kunne snakke i et dypere stemmeleie. 

Thornton (2008, s. 274) hevder at KtM har blitt neglisjert ettersom det eksisterer en 

oppfatning om at hormoner alene kan sørge for en mannlig stemme. Tilskudd av det 

mannlige hormonet testosteron gjør at stemmebåndene blir tykkere og toneleiet senkes. 

Østrogenbehandling hos MtK fører ikke til tilsvarende reduksjon i stemmebåndenes masse, 

og bidrar derfor ikke til en lysere stemme (Shewell, 2009, s. 430). Dette er en vesentlig årsak 

til at MtK har blitt prioritert i litteraturen og forskningen (Freidenberg, 2002, s. 43; Shewell 

2009, s. 430), og mye tyder på at det også er gjeldende i klinisk praksis da rådende 

oppfatning er at KtM-klienter ikke har et like stort behov for logoped.  

 

Blant våre informanter var halvparten KtM, noe som indikerer at de også har utfordringer 

knyttet til stemmen. Ole forteller at stemmen var det som tydeligst viste at han ikke var født 

mann. «Det var en periode etter at jeg stod frem som mann, da jeg passerte ganske greit helt 

til jeg åpnet munnen. Det synes jeg etterhvert ble veldig ubehagelig. Det førte til at jeg rett og 

slett snakket mindre».  

 
Trond forteller at stemmen alltid har vært viktig. Når han senere fikk en dypere stemme som 

følge av testosteronbehandling, betydde dette mye for ham. Han forteller at den mørke 

stemmen samsvarer bedre med hvordan han opplever seg selv, og hvem han ønsker å fremstå 

som.  
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Han forteller:  

 

Jeg kom i stemmeskiftet bare noen måneder etter at jeg hadde begynt med 

hormonbehandling. Stemmen ble ganske ufokusert og mer flytende. Det betydde 

ganske mye for meg, å få den endringen på stemmen. Før jeg begynte med 

hormonbehandling hadde stemmen min ett større register enn den har nå. Likevel er 

stemmen stabil, og det er viktig for meg. Stemmen er mer på plass i forhold til hvem 

jeg identifiserer meg som, og hvem jeg ønsker å fremstå som.  

 

Jonas venter på å starte testosteronbehandlingen, og han håper at det å få en mørkere stemme 

skal øke hans mannlige kjønnsuttrykk. Han forteller at når han blir miskjønnet den dag i dag, 

er det stemmen omgivelsene reagerer på:  

 

Uansett hvor maskulint jeg føler at jeg prøver å opptre, så er det stemmen jeg får 

reaksjoner på fordi den er ganske lys. Hvis jeg tar opp stemmen min når jeg prater 

eller synger, og senere hører på den, så tenker jeg – hvorfor gjorde jeg det her, jeg vil 

ikke at andre skal høre stemmen min, men det gjør de jo hver gang jeg snakker. Så det 

hater jeg. Jeg hadde fått et annet forhold til stemmen min hvis jeg hadde fått 

behandling, det gjør den jo mørkere. Det hadde betydd veldig mye. Det hadde gjort at 

jeg hadde blitt mer sosial, tror jeg. Jeg hadde turt å snakke mer. Jeg håper jeg hadde 

turt å snakke mer i andre sammenhenger enn i klasserommet. Kanskje mer i 

friminuttene og litt mer hjemme. Da kunne jeg vært mer sosial. Jeg ville trives mer 

med meg selv.  

 

Det meste av den tidlige forskningen på strukturforandringer i larynks, er gjort på kvinner 

uten kjønnsinkongruens. Disse har fått en uønsket mørkere stemme etter bruk av hormoner 

for andre, ulike formål (Baker, 1999; Damsté, 1964; Damsté, 1967). Det er vanskelig å 

sammenligne denne gruppen med KtM, som nettopp har et ønske om at denne endringen skal 

inntreffe. Derfor er det et behov for mer forskning på hva som skjer med stemmen som følge 

av testosteronbehandling for KtM (Nygren et al, 2016, s. 24).  

 

Testosteronbehandling fører til en strukturendring i larynks, og som en konsekvens av denne 

endringen, blir grunntonen dypere. Nyere forskning (Ziegler, Henke, Wiedrick & Helou, 

2018, s. 1) viser at en dypere grunntone ikke alltid er utfallet av hormonbehandling med 
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testosteron. Testosteronbehandling hos KtM har som mål å fremkalle og opprettholde 

virilisering. Det vil si at man forsøker å fremprovosere og opprettholde utvikling av 

sekundære mannlige kjønnskarakterer hos en som er født kvinne. Dette kan for eksempel 

innebære en dypere stemme, økt hårvekst, klitoris vokser, man får en mer mannlig 

kroppsform og tap av hår i tinningroten. Disse endringene oppstår ved at kroppen tilføres 

jevnlige mengder med testosteron (Nygren et al, 2016, s. 23). Noen av endringene er 

irreversible, som endring av klitoris og larynks. Andre endringer er reversible, og man 

trenger derfor jevnlig påfyll med testosteron for å opprettholde disse. I tillegg er det noen 

bivirkninger som akne og en økt produksjon av røde blodceller (Nygren et al, 2016, s. 23–4).  

 

Testosteronbehandling alene gir ikke nødvendigvis en tilfredsstillende maskulinisering av 

stemmen. Ziegler et al. (2018) har gjort en metaanalyse med mål om å finne ut i hvilken grad 

testosteronbehandling er effektiv for maskulinisering av stemmen. Deltakerne i deres studie 

har brukt testosteron i minst ett år. Forskerne fokuserte på fire elementer i studien; begrenset 

lavere grunntone, utilstrekkelig samsvar mellom stemmekvalitet og kjønn, stemmevansker og 

mangelfull tilfredshet med stemmen. Studien viser at omtrent tjueen prosent av KtM ikke får 

en grunntone som kan oppfattes som mannlig (131 Hz og lavere). Samtidig fikk alle 

deltakerne i studien en kjønnsnøytral stemme (lavere enn 185 Hz). Når det gjaldt hvor 

fornøyd deltakerne var med stemmen etter behandlingen, var seksten prosent misfornøyde. 

Her så det ut til at stemmevansker og miskjønning spilte en vesentlig rolle.  

 

Forfatterne av artikkelen (Ziegler et al., 2018) argumenter for at grunntonen ikke skal være 

eneste fokus i stemmetreningen, men bør ses på som en av flere faktorer som kan bidra til å 

minske antall situasjoner hvor miskjønning oppstår. Studien viser også til at nonverbal 

kommunikasjon og lingvistiske trekk er like viktige som stemmen for ikke å bli miskjønnet, 

og dette er områder som testosteron ikke kan hjelpe på.  

 

I undersøkelsen til Nygren et al. (2016, s. 30) korrelerer en dypere grunntone med større 

tilfredshet knyttet til stemmen. Det vil si at hvis deltakeren fikk en dypere grunntone, var han 

også mer fornøyd med sin stemme. I tillegg korrelerte det å få en dypere stemme, med det å 

bli oppfattet som mann på telefonen. Det viste seg å være lite korrelasjon mellom oppnådd 

lavere grunntone og påstandene «Jeg er bekymret for at stemmen min skal avsløre mitt 

biologiske kjønn» og «Jeg blir sliten i halsen/stemmen eller hes når jeg snakker». En endring 
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i grunntonen kan ikke hjelpe klienten med å bli kvitt spenninger og angst knyttet til negative 

opplevelser med stemmen, og til situasjoner som er taleavhengige.  

Videre mener Nygren et al. (2016, s. 31), at det vil være interessant å studere på hvilken måte 

larynks forandrer seg etter testosteronbehandling. De mener at det er lite sannsynlig at 

stemmebåndenes lengde øker som følge av testosteron, og hevder at det kun er massen som 

vokser. Det er da økningen i stemmebåndenes masse som fører til at stemmebåndene svinger 

saktere.  

 

Disse forfatterne skriver også at det ikke er uvanlig med stemmevansker hos KtM. Dette er 

mest trolig på grunn av den raske utviklingen av larynks som ikke får nok støtte fra 

respirasjonsorganene og resonanssystemet. De avslutter sin konklusjon med å anbefale at alle 

KtM-klienter blir fulgt opp av logoped det første året de får horomonbehandling. På den 

måten kan man oppdage de som har, eller er i ferd med å utvikle stemmevansker eller som på 

annen måte trenger hjelp med andre utfordringer knyttet til stemmen. Stemmebehandlingen 

kan være til hjelp for de som har stemmevansker, og i de tilfellene der hormonbehandlingen 

har vært utilstrekkelig.  

 

Ole forteller at for ham kunne ikke hormoner fikse alt. «Jeg trodde det skulle gå mer eller 

mindre av seg selv. Etter tre måneder med hormonbehandling trodde jeg at jeg ble forkjølet, 

men jeg ble liksom ikke bra igjen». Ole forteller at han merket at stemmen ikke ble så mye 

dypere, men at den ble annerledes. Han forteller: 

 

Jeg følte at stemmebåndene ble slakere og jeg trengte mer pust. Det var en overgang 

for meg å bruke den mørke stemmen og jeg har nok enda ikke vendt meg helt til å 

bruke den. Jeg mumler mye mer enn jeg gjorde før. Det skulle jeg ønske at jeg ikke 

gjorde og at jeg heller kunne ta i litt. Jeg mister kontrollen på stemmen. Det gjorde jeg 

aldri før hormonbehandlingen. Stemmen er mer ustødig enn den var. Jeg føler at jeg 

ikke har nok lungekapasitet og at stemmen glipper. Det er en del transmenn, inkludert 

meg, som bruker stemmen feil. Sånn at jeg blir fort hes eller sår i halsen hvis jeg 

snakker lenge eller høyt, eller spesielt begge deler. Så det spørs om man ikke burde 

hatt en time hos logopeden. Hormonene har dessuten ikke påvirket tonefallet og 

måten jeg uttrykker meg på.  
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Ole gir uttrykk for at han gjerne skulle hatt øvelser som kunne ha hjulpet ham med dette. Han 

avslutter med å påpeke at hormonene ikke har kunnet hjelpe ham med å bli kvitt de negative 

følelsene som han har knyttet til stemmen sin.  

 

På tidspunktet da intervjuene ble gjennomført, har Jonas enda ikke påbegynt 

hormonbehandling. Han har forventninger til at behandlingen skal bidra til at han tør å gjøre 

mer av det han har lyst til. Det er mye han har lyst til å gjøre som han nå unngår på grunn av 

stemmen. Han håper han skal få «bedre selvtillit og selvfølelse» i tillegg til at han skal bli 

bekreftet som en «mannsfigur». For Trond har hormonbehandlingen vært tilstrekkelig. Etter 

noen måneder fikk han en mørkere stemme, noe han sier betydde veldig mye for ham.  

Stemmen fører til begrensninger i livsutfoldelse for KtM, og angsten for å miskjønnes synes å 

være lik blant våre informanter, uavhengig av fødselskjønn. Det kan dermed argumenteres 

for at stemmen påvirker livskvaliteten gjensidig for KtM og MtK. Dette indikerer at behovet 

for logopedisk trening ikke kan baseres på kjønn, men snarere må ta utgangspunkt i den 

enkeltes utfordringer med stemmen og hvordan dette påvirker livskvaliteten. Blant våre 

informanter er engstelsen for å bli miskjønnet lik på tvers av begge grupper. Dette 

perspektivet, i tillegg til våre analyser, tydeliggjør begrensningene i hva som kan oppnås med 

hormonbehandling. Denne studiens funn indikerer at testosteron alene ikke nødvendigvis er 

tilstrekkelig for å oppnå en kjønnsspesifikk stemme for KtM-klienter. Dermed synliggjøres 

behovet for å øke inkluderingen av disse klientene i fremtidig logopedisk virksomhet og 

praksis. 

 

Stemmetrening 

Det er varierende hvor vellykket omleggingen av stemmen kan være (Shewell, 2009, s. 430). 

Ulike faktorer påvirker dette. Det gjelder blant annet strupens anatomi, formen på 

resonansrommene, klientenes motivasjon, evne til å øve og generell kroppsstørrelse og form. 

Ettersom det kan være utfordrende å oppnå en kjønnsspesifikk tonehøyde, argumenterer 

Shewell (2009, s. 430) for at det logopediske arbeidet, i tillegg til tonehøyden, bør fokusere 

på pust, stemmestyrke, resonans, og artikulasjon. I tillegg vektlegger Hancock et al. (2011) 

arbeid med andre kjønnsspesifikke trekk som taletempo og rytme, ordvalg og nonverbalt 

kroppsspråk. Med utgangspunkt i vQOL, bør stemmetreningen uansett ha som formål å bedre 

livskvaliteten. For klienter med kjønnsinkongruens, innebærer det blant annet at klienten i 

størst mulig grad skal unngå å bli miskjønnet som følge av kjønnsdysfoni. 
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Å gjennomføre stemmetrening kan være utfordrende, og derfor argumenterer vi for at 

utfordringer knyttet til stemmetrening for personer med kjønnsinkongruens er en viktig del av 

logopedens kompetanse. Derfor har vi valgt å synliggjøre det som oppleves som mest 

utfordrende for våre informanter.  

 

Logopedisk stemmebehandling bør ta utgangspunkt i klientens forutsetninger, ønsker og mål. 

Flere av våre informanter forteller at de hadde ønsket at logopeden startet behandlingen med 

avklaring av forventninger. Felles for denne klientgruppen er at mange opplever store 

utfordringer i livet. De fleste befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Det fører til en 

begrenset kapasitet til å engasjere seg i langsiktig stemmetrening som krever stor grad av 

egeninnsats. Siri forteller at hun ble overrasket over det første treningsopplegget som 

logopeden skisserte. Det var for intensivt for henne. Hun skulle ønske at hun ble spurt om 

hvor mye hun orket eller ønsket å jobbe med stemmen sin, og forteller at den mengden med 

egentrening som hun ble oppfordret til å gjøre, ble for overveldende.  

 

Av de informantene som har vært hos logoped, hadde alle høye forventinger til utfallet av 

stemmetreningen. I begynnelsen hadde Ole en forventning om å oppnå en veldig mørk 

stemme. Dette viste seg å ikke være et realistisk mål. Den ble ikke like mørk som han hadde 

håpet. Ninas forventninger til stemmen er at den skal bli såpass kvinnelig at hun kan 

«passere» som kvinne. Hun sier:  

 

Jeg håper det skal bli fantastisk, men jeg har hørt at det er store variasjoner. For noen 

fungerer logopedi veldig bra, for andre ikke i det hele tatt og alt midt i mellom. 

Kanskje kan stemme komme på plass for meg også, men jeg har ikke kommet så langt 

på vei enda. 

 

Anna forteller at hun ønsket å «forbedre» stemmen og at den skulle bli mer «feminin» og 

«lys».  

 

Klientenes forventinger til hvordan stemmen skal bli, er ikke alltid realistiske. Klienten er 

ekspert på egne ønsker og behov, logopeden er ekspert på sitt fagfelt. På den ene siden ønsker 

logopeden å imøtekomme klientens forventninger, på den annen side er logopeden forpliktet 

til å ytre sine vurderinger som fagperson. Under behandlingsforløpet kan det på et tidspunkt 

bli nødvendig for logopeden å avklare hva som er realistiske forventninger sammen med sin 
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klient (Nelson & Holland, 2014, s. 85). Logopedens arbeid består i å hjelpe klienten til å 

oppnå en mer kjønnsspesifikk stemme, og å bidra til å redusere antall situasjoner med 

miskjønning. På den ene side kan det være riktig å avslutte behandlingen når logopeden 

vurderer at klienten ikke lenger har noen progresjon. På den annen side, dersom det 

overordnete målet er å forbedre livskvaliteten hos disse klientene, kan det forsvares å 

fortsette behandlingen så lenge klienten opplever stemmetreningen som meningsfylt.  

 

Personer med kjønnsinkongruens befinner seg i en generelt vanskelig livssituasjon. Selv om 

våre informanter oppgir at stemmen er svært viktig, har de lite kapasitet til å følge opp og 

gjennomføre stemmetreningen. Nina sier at det er viktig at logopeden viser forståelse for at 

de gjennomgår en veldig stor forandring, og derfor kan stemmetreningen oppleves som 

stressende. Hun sier:  

 

Stemmen er bare en del av hele prosessen. Hvis det bare var stemmen, tror jeg at de 

fleste ikke hadde hatt så store problemer med stemmetreningen, men det er så mange 

ting som griper i hverandre. Stemmen kommer i tillegg til alt det andre, og det gjør at 

problemet blir større. Hvis stemmen hadde vært et isolert problem, hadde det vært 

enklere å jobbe med den, men det er så mange andre utfordringer i tillegg. 

  

Siri forteller at stemmen er av stor betydning for henne, og på et tidspunkt var den høyt oppe 

på listen av det hun ville prioritere. Hun går til logoped og sier at stemmetrening er en 

«jobb», «det er som å lære et nytt språk». Hun forteller: 

 

I begynnelsen føltes det som en helt uoverkommelig oppgave. Jeg har flere venninner 

med kjønnsinkongruens som føler at stemmetrening blir for mye. Da jeg begynte med 

stemmetreningen opplevde jeg at det var som å spille et skuespill. Jeg har allerede 

spilt et skuespill i over tretti år, og prøvd å være en annen enn den jeg er. Og så skulle 

jeg begynne å spille enda et skuespill. Det tok tid før jeg ble komfortabel med den nye 

stemmen min. I begynnelsen føltes det unaturlig å bruke den.  

 

Siri forteller videre om hvordan det føltes å bruke den kvinnelige stemmen foran andre. Hun 

sier at hun øvde på stemmen i skjul, frem til hun var fornøyd med hvordan hun hørtes ut. 

«Når man har levd med en mørk stemme i så mange år, som alle rundt meg er vant til å høre, 
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var det vanskelig å legge om sånn uten videre». Siri har nå kommet så langt i prosessen med 

å få en mer feminin stemme, at hun ikke tenker like mye på den som før.  

  

De fleste av våre informanter oppgir at det å snakke i telefonen er ekstra utfordrende. 

Fraværet av visuell støtte stiller enda større krav til stemmen. På telefonen blir en stemme 

som oftest oppfattet som kvinnelig dersom grunntonefrekvensen er over 160 Hz. Ettersom det 

er vanskeligere å bedømme om en stemme er mannlig eller kvinnelig når man ikke kan se 

personen man snakker med, kan det være vanskelig å oppfatte rett kjønn når frekvensen 

ligger mellom 155–166 Hz (Shewell, 2009, s. 187). Flere av informantene forteller at det å 

snakke i telefonen oppleves som vanskelig. Grunnen er at de ofte blir miskjønnet og opplever 

at personen i andre enden ikke tror at de snakker med rette vedkommende. Siri sier stemmen 

er ekstra viktig i møte med nye mennesker, og til å begynne med var telefonen det mest 

utfordrende. Hun forteller at hun ofte ikke blir trodd når hun presenterer seg på telefonen. 

«De tror ikke at de snakker med meg og gjentar at de vil snakke med Siri. Da skjønner jeg at 

den stemmen passerte jeg ikke med».  

 

Trond forteller: «Vanligvis så går det helt greit. Det hender at folk lurer på om de har 

kommet til rett person og de tror at det ikke er meg de snakker med».  

 

Jonas forteller: 

 

Det er veldig sjeldent at jeg snakker med noen for første gang på telefonen. Som 

oftest ønsker jeg å møtes i virkeligheten først, slik at det går an å få et 

helhetsinntrykk. Jeg er ikke veldig glad i å snakke med folk på telefonen. Hvis jeg 

først skal sosialisere med noen, så ønsker jeg å se vedkommende.  

 

Til tross for at våre informanter opplever å bli miskjønnet på grunn av stemmen, er det viktig 

å være klar over at det nonverbale kroppsspråket også er med på å forme helhetsinntrykket.  

Den nonverbale kommunikasjonen er avgjørende for om en stemme oppfattes som kvinnelig 

eller mannlig. Nonverbal kommunikasjon er alt som benyttes av fakter og gester utenom det 

språklige, for å forsterke, tydeliggjøre eller understreke det verbale uttrykket. På samme måte 

som ved verbal kommunikasjon, vil bruk av kroppsspråk variere innenfor ulike samfunn og 

kulturer. I tillegg til gester, er kroppsholdning, tur-taking, øyekontakt og ansiktsuttrykk med 

på å danne et kjønnsspesifikt inntrykk (Thornton, 2008, s. 275). 
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Ved en bevisstgjøring kan ulike trekk ved stemmen og ulike kommunikasjonsmåter, trenes på 

og brukes aktivt med målsetting om å bli oppfattet på en bestemt måte. Det kan være av 

relevans å ha et bevisst forhold til nonverbal kommunikasjon, slik at man kan bruke denne 

for å unngå situasjoner med miskjønning. Dermed kan bevisstgjøring av kroppsspråk være en 

viktig del av den logopediske treningen. Logopedisk stemmetrening kan bidra til å forbedre 

den mentale helsen og øke livskvaliteten hos personer med kjønnsinkongruens. Logopedens 

viktigste oppgave er å hjelpe klientene til å begrense tilfeller av miskjønning. Med bakgrunn i 

dette er det viktig å ha en helhetlig tilnærming til logopedisk behandling. Også psykiske og 

sosiale hensyn må ivaretas. 

 

4.4  Logopedens kompetanse 
Rapporten Rett til rett kjønn (Helsedirektoratet, 2015, s. 126) konkluderer med at det er 

behov for et kompetanseløft for alle som gjennom sitt yrke, arbeider med personer med 

kjønnsinkongruens. Det argumenteres for at økt kompetanse på systemnivå, vil bidra til at 

personer som lever med tilstanden møtes med økt forståelse og respekt i alle ledd av 

helsevesenet. Dette vil være med å øke deres livskvalitet. I rapporten vektlegges det at 

kompetanse på kjønnsdysfori er avgjørende. Det fremheves et krav om omfattende kunnskap 

og en kontinuerlig videreutdanning innen identiteter og uttrykk hos personer som ikke er 

kjønnsnormative. Det er også behov for økt kompetanse i vurdering og behandling av 

kjønnsdysfori. Videre mener ekspertgruppen at helseforetakene selv er de mest egnede for å 

identifisere hva kompetanseløftet skal innebære, og også til å sette inn tiltak for å øke 

kompetansen. Dette kan tolkes i retning av at ansvaret for et kompetanseløft innenfor den 

logopediske praksisen, bør ligge hos logopedene selv. På den ene siden er generell 

kompetanse om kjønnsinkongruens en nødvendighet for logopeder som skal arbeide med 

disse klientene. På den annen side er mennesker som lever med denne tilstanden svært ulike 

individer, som representerer en uensartet gruppe. Det å påberope seg kompetanse på 

gruppenivå kan bidra til en ytterligere marginalisering av gruppen. Logopeden må møte hvert 

enkelt individ med viten om at ingen tilfeller og ingen individer er like. Forutantagelser kan 

stå i veien for å imøtekomme den enkeltes utfordringer og behov. 

 

I det videre diskuteres viktigheten av at logopeden innehar nødvendig kompetanse for å jobbe 

med klienter med kjønnsinkongruens. Det diskuteres hva en slik kompetanse bør være og hva 

det innebærer å påberope seg en slik kompetanse. Å hevde at man har kunnskap om en 
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gruppe, kan få uønskede konsekvenser. Dermed drøftes nødvendigheten av at logopeden har 

et bevisst forhold til internaliserte samfunnsnormer, egne holdninger, forståelsesrammer og 

kompetanse. Disse påvirker hverandre gjensidig. 

 

Det kreves høy grad av både kunnskap og selvrefleksjon når en jobber i et yrke som handler 

om å hjelpe andre mennesker, og da særlig med tanke på ikke-normative grupper. Spørsmålet 

er bare hva man bør ha kunnskap om. Det er ikke uvanlig at en behandler, i dette tilfellet 

logopeden, kan ha en forståelse av seg selv som både åpen og tolerant, uten å samtidig ha et 

bevisst forhold til egen innsosialisering i det normative samfunnet. Dermed kan det 

argumenteres for at det er nyttig for logopeden å ha kunnskap om samfunnets rådende 

normative syn på kjønn i møte med klienter med kjønnsinkongruens. 

 

Dette innebærer kunnskap om hvordan man gjennom historien har sett på kjønn, og hvordan 

dette synet fortsetter å forandre seg. En kjønnsnormativ holdning hos logopeden kan føre til 

negative reaksjoner og stå i veien for etablering av en trygg og tillitsfull relasjon, noe som i 

sin tur kan føre til at klienten uteblir fra behandlingen (Kerosuo & Lööv, 2017, s. 172–

184).  Logopeden kan gjøre seg bevisst egne erfaringer og kunnskaper gjennom å aktivt stille 

seg selv spørsmål om egne normative forståelser av kjønn, og hvordan disse kan begrense 

forståelsen for, og synet på ulike klienter. Det kan derfor bli nødvendig å søke kunnskap 

utenfor logopedens kjerneområder (Wurm, 2017, s. 147). Ofte kan ubevisste holdninger og 

oppførsel hos en velmenende kliniker, føre til stigmatisering av klienten og bidra til å påføre 

klienten minoritetsstress. Til tross for at logopeden kan ha et oppriktig ønske om å vise 

forståelse for klientens erfaringer og utfordringer, kan det diskuteres i hvilken grad det er 

mulig, uten å ha inntatt et kritisk perspektiv på eget normative syn på kjønn. I hvilken grad 

forståelse for klientens spesifikke erfaringer og utfordringer, uten å ha inntatt et kritisk 

perspektiv på egne normative syn på kjønn (Kerosuo & Lööv, 2017, s. 183). 

  

Det er ikke uvanlig at personer med kjønnsinkongruens kan ha internalisert en negativ 

holdning til sin egen kjønnsidentitet, noe som kan gi utslag i skam og vanskeligheter knyttet 

til selvfølelse, intimitet og sosiale relasjoner. For den som kjenner på skam, kan det å skjule 

skammen oppleves som en dobbelt skam (Kerosuo & Lööv, 2017, s. 179). Det er viktig at 

logopeden respekterer og normaliserer kjønnsinkongruens overfor klienten. Logopedens 

innstilling og atferd er ikke bare av betydning for hvilken behandling som muliggjøres, men 

det er også en avgjørende faktor som i seg selv påvirker klientens helse.  
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Nina sier:  

 

For meg er det viktig at jeg føler meg veldig trygg hos logopeden. Hvisk ikke blir det 

veldig vanskelig å jobbe sammen. Jeg må føle at jeg har støtte. Mange glemmer hvor 

sårbare transseksuelle er. Man kan være stor på utsiden, men på innsiden er man liten 

og redd.  

 

Et mål bør derfor være at klienten opplever å bli møtt med omsorg og respekt, slik at klienten 

kan utvikle nye måter å forholde seg til seg selv og til andre. En trygg relasjon er en 

forutsetning for å kunne jobbe med logopedisk stemmetrening for denne klientgruppen.  

  

Kerosuo & Lööv (2017, s. 179) understreker viktigheten av at logopeden har forståelse for at 

klientens livserfaringer kan påvirke både klienten og behandlingen. I tillegg er det nødvendig 

å være bevisst på hvordan stigmatisering påvirker individer og grupper. For å oppnå positive 

resultater i arbeidet med klienter med kjønnsinkongruens, er det viktig at logopeden har 

forståelse for den livssituasjonen og de erfaringene klientene har med seg. Logopeden må 

kjenne til sammenhengen mellom kjønn, minoritetsstress og psykisk helse. Det er lite 

hensiktsmessig å begrense seg til å bare jobbe stemmeteknisk. Anna for eksempel presiserer: 

«Man vil ha folk som har kompetanse og som forstår deg, ikke bare i forhold til stemmen, 

men som forstår hva det betyr å være født i feil kropp». Anna gikk først til en logoped som 

ikke helt forsto hennes situasjon. Hun følte en stor endring da hun fikk en logoped som hadde 

spesifikk kompetanse på kjønnsinkongruens. 

 

Nina sier:  

 

Jeg tror hvis logopeder har kunnskap om kjønnsinkongruens, så forstår de bedre 

hvorfor det er så viktig å forstå at stemmen er en del av hele systemet som må være på 

plass. Det er viktig at de ser helheten. Det er faktisk en veldig sårbar gruppe som de 

jobber med. Det er viktig at de har forståelse for at det skjer veldig store endringer i 

livet til en person med kjønnsinkongruens.  

  

På grunn av begrenset kunnskap havner klienten ofte i en undervisningsrolle. Mange 

opplever at de må lære opp sine behandlere, med den konsekvens at behandlingen går fra å 
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handle om klientens erfaringer og behov, til å handle om logopedens kunnskapshull (Wurm, 

2017, s. 146; Kerosuo & Lööv, 2017, s. 173). Anna sier:  

 

Jeg vil jobbe med folk som har erfaring fra personer som er i prosessen vår, det er i 

hvert fall det jeg føler. Jeg vil ikke være en prøvekanin hele tiden. Jeg vil ha folk som 

har kompetanse, som forstår meg. Ikke bare i forhold til stemmen, men som forstår 

hva det vil si å være født i feil kropp. Folk må jo ha mulighet til å lære, men jeg føler 

at det kanskje burde vært mer kompetanse hos logopeden, før man skal jobbe med 

personer som er født i feil kropp. Kanskje man skulle hatt spesialister.  

 

Siri forteller at hun liker logopeden sin veldig godt, og opplever at logopeden har mye 

kunnskap, er imøtekommende og har et veldig godt humør, noe hun sier er viktig for henne. 

Siri sier at «det hadde føltes tungt om jeg måtte begynne å lære logopeden om 

kjønnsinkongruens. Fagkunnskapene har ikke vært et tema, men det skinner gjennom 

logopedens væremåte og behandlingsmåte». Siri mener at «et smil i døra tar brodden av 

mye». Hun forteller at når det virket som en uoverkommelig oppgave å nå målet, var 

logopeden flink til å fremheve de små fremskrittene og å motivere henne. Hun opplevde at 

logopeden gjorde treningen morsom. Det hjalp henne til å komme seg gjennom de vanskelige 

periodene. Siri beskriver det som at hun og logopeden har «lekt» med stemmen sammen. Hun 

sier at «i tillegg til de rene fagkunnskapene, så er det det jeg har satt mest pris på».   

  

Ole ser tilbake på tiden hos logopeden som en positiv erfaring, men han undres over om han 

kanskje hadde hatt mer utbytte av timene dersom logopeden hadde hatt mer erfaring med 

kjønnsinkongruens. Kerosuo & Lööv (2017, s. 188), hevder at det er viktig at logopeden kan 

forholde seg til manglende kunnskap og egne brister og forstå hvordan klienten påvirkes av 

dette. Begrenset kunnskap kan utforskes sammen med klienten på et jevnbyrdig plan, og i 

mange tilfeller kan det også bidra til et sterkere bånd mellom logoped og klient. De hevder 

videre at klienten på sin side må kunne forholde seg til en verden der kunnskap av og til 

savnes. Ole forteller at den logopeden han hadde, ikke hadde hatt noen KtM-klienter 

tidligere. Han forteller: 

 

Jeg var den første kvinne-til-mann logopeden hadde arbeidet med. Jeg ble tatt i mot 

med nysgjerrighet, og jeg var også nysgjerrig, så sånn sett var det likt. Jeg vet ikke om 

det nødvendigvis var så mye kunnskap i bånn, men logopeden følte seg frem og sånn 
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sett lot seg ganske lett korrigere og veilede. Men det hadde kanskje vært et poeng med 

mer kunnskap. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke endte opp med en basstemme, når 

logopeden sa jeg skulle få det, men kanskje det kan ha vært noen kunnskapshull der 

noe sted.  

  

I den innledende samtalen er det ikke bare logopeden som gjør sine observasjoner. Klienten 

vurderer også logopeden med tanke på dennes kunnskap og evne til å vise støtte og empati. 

Et forhold må være fundert i gjensidig respekt. Ektefølt omsorg for klienten åpner for 

kommunikasjon og motiverer for aktiv deltagelse i terapien (Davies, 2015, s. 126). Karin 

forteller at for henne er det logopedens viktigste oppgave, å få klienten til å føle seg trygg.  

Karin forteller:  

 

Jeg tror at hvis det oppstår noen slags mangel på trygghet og fortrolighet så har man 

allerede tapt. Jeg tror selvbildet ofte er litt skrøpelig i utgangspunktet. Det er en sårbar 

gruppe. Det er forferdelig viktig å bruke riktig navn og riktig personlig pronomen. 

Om personen er kvinne-til-mann eller mann-til-kvinne, så tror jeg det er veldig viktig 

å møte personen som det kjønnet personen selv identifiserer seg som med en gang. 

 

Hun forteller at det viktigste er å signalisere at «her er mangfold velkommen» og «jeg er til 

for å hjelpe deg». Hun foreslår praktiske måter å symbolisere dette på, ved å for eksempel ha 

plakater på veggene som signaliserer en positiv holdning. I tillegg foreslår hun å ha 

kjønnsnøytrale toaletter. Nina forteller at det er viktig for henne å føle seg trygg og at 

logopeden kan se helheten. Hvis hun ikke føler seg trygg, blir det vanskelig å jobbe sammen. 

  

Til tross for at det ligger gode hensikter til grunn i etterspørselen etter økt kompetanse på 

kjønnsinkongruens, er det likevel flere faktorer ved denne ideen som kan virke mot sin 

hensikt. Det å definere hva en slik kompetanse skal bestå i, og å påberope seg en slik 

kompetanse, bidrar til en objektivisering av en allerede marginalisert gruppe. Kompetanse om 

personer med kjønnsinkongruens bygger på en idé om at disse personene skiller seg fra 

vanlige mennesker og at det kreves spesiell kompetanse for å forstå og imøtekomme disse. 

Med et slikt perspektiv blir det mulig å lære opp de vanlige til å forstå og imøtekomme de 

uvanlige. På den måten vil det ikke være behov for noen ekstra psykologi som kan forklare 

personer som etterlever og passer inn i samfunnsnormene, i motsetning til de som bryter med 

veletablerte prinsipper om «normalitet». Med et kritisk blikk kan derfor en uttalt kompetanse 
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virke som et diskriminerende fenomen som holder fast ved kategorier, istedenfor å virke 

frigjørende, normaliserende og inkluderende.  

 

Annerledeshet viser som regel til noe ikke-normativt. Fors (2017, s. 323) hevder at faren med 

en slik kunnskapsdiskurs er at den inneholder faktakunnskap, uten å samtidig kreve 

selvrefleksjon. Dersom en tilegner seg kunnskap om de andre, bortfaller kravet om å rette 

blikket mot egne holdninger og privilegier. Man slipper å reflektere over egen rolle og eget 

bidrag i opprettholdelsen av et skjevt og urettferdig  maktforhold. Fokuset flyttes fra hvilke 

privilegier en selv har, til hvilke faktakunnskaper en trenger om den andre for å kunne forstå 

og imøtekomme denne personen. På denne måten kan kompetansebegrepet usynliggjøre 

spørsmål om privilegier, ansvar og makt (Fors, 2017, s. 324). Kompetansebegrepet krever 

ofte tydelige stereotypier og enkle sannheter. Det kan dermed være vanskelig å få øye på 

nyanser og de motsetninger og forskjeller som forekommer innad i den aktuelle gruppen. 

Videre hevder Fors (2017, s. 325) at ved å påberope seg kompetanse på personer med 

kjønnsinkongruens, plasserer man disse personene i en takknemlighetsposisjon. Hun sier at 

dersom det blir viktigere å være dyktig enn å ha et genuint ønske om å utfordre egne 

privilegier og holdninger, vil konsekvensen være at arbeidet mot diskriminering blir 

overfladisk og kortvarig. Det er nødvendig å være bevisst på at det å lære seg å gjøre og å si 

de «rette» tingene, ikke automatisk utfordrer egne ubevisste fordommer.  

 

Det er ikke enkelt å definere hva som skal anses som kompetanse, og kanskje er det heller 

ikke mulig. Kompetansebegrepet kan gi en forståelse av at enten har man kompetanse, eller 

så har man det ikke. Fremfor å påberope seg en kompetanse om mennesker du ennå ikke har 

møtt, handler det kanskje mer om å reflektere over og å utforske egne perspektiver og 

fordommer, for på den måten skaffe seg kompetanse om seg selv, både som kliniker og 

medmenneske. Med et slikt utgangspunkt er det mulig å møte mennesker med empati, 

omsorg, ydmykhet og respekt. Gjennom å utfordre de rådende samfunnsstrukturene og å sette 

spørsmål ved de normene som bidrar til å begrense livsvilkårene for personer med 

kjønnsinkongruens, kan logopeden gjennom sin refleksjon og praksis bidra til en positiv 

utvikling og bedre livskvaliteten til disse menneskene. 
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5 Oppsummering 
Næss (2011) definerer livskvalitet som psykisk velvære, som en opplevelse av å ha det godt. 

Denne studien viser at stemmen er av svært stor betydning for samtlige informanter og at det 

knyttes stor engstelse til det å bli miskjønnet på grunn av stemmen. Det er viktig å ha en 

stemme som samsvarer med identiteten. Stemmen er en viktig identitetsmarkør, og for 

informantene i denne studien er essensielt å bli oppfattet i tråd med egen kjønnsidentitet. 

Våre funn viser at stemmen er den faktoren som oftest fører til miskjønning blant våre 

informanter, og at angsten for miskjønning fører til innskrenkninger i deres livsutfoldelse 

med redusert livskvalitet som konsekvens.  

 

Logopeden bør være bevisst sitt eget perspektiv og holdninger i møte med personer med 

kjønnsinkongruens, da dette får konsekvenser for hvilke vurderinger som gjøres og hvilke 

tiltak som iverksettes. Ved planlegging og gjennomføring av behandling, bør logopedens 

overordnede mål være å bidra til å øke livskvaliteten hos klienten. ICF-modellen overholder 

dette ved å ta utgangspunkt i helheten. Vansker og utfordringer vurderes ikke isolert og 

uavhengig av kontekst, men inkluderer en subjektiv opplevelse av konsekvensene det 

medfører for den enkelte i deres hverdag. Dermed kan man få kartlagt særskilte behov. Det 

argumenteres for at det er nødvendig å få klarhet i hva den enkeltes utfordringer består i, slik 

at man kan sette inn riktig innsats og hjelpe klienten til bedre psykisk velvære og økt 

livskvalitet.  

 

Studien viser at forringelsen i livskvalitet er lik på tvers av kjønnene. Blant våre informanter 

er det flere som føler seg begrenset av stemmen både blant KtM og MtK. Med et overordnet 

perspektiv om bedret livskvalitet hos personer med kjønnsinkongruens, argumenteres det for 

at det er viktig å inkludere alle som føler seg begrenset som følge av kjønnsdysfoni, 

uavhengig av fødselsskjønn. Testosteron alene er ikke tilstrekkelig for å oppnå en 

kjønnsspesifikk stemme for KtM klienter. I våre analyser har vi tydeliggjort begrensningene i 

hva som kan oppnås med hormonbehandling. Dermed synliggjøres behovet for å øke 

inkluderingen av KtM klientene i fremtidig logopedisk virksomhet og praksis.  

 

Det er vanskelig å gi noen retningslinjer som tydelig definerer hva slags kunnskap som skal 

bidra til et kompetanseløft hos logopeder som arbeider med klienter med kjønnsinkongruens. 

I stedet for å vektlegge kompetanse som retter seg mot grupper av individer, handler det om å 
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vende blikket innover, mot egne internaliserte samfunnsnormer og holdninger. Disse danner 

grunnlaget for logopedens forståelsesrammer og kompetanse. Det er viktig at klientene møtes 

med respekt og anerkjennelse. En trygg relasjon er en forutsetning for å kunne jobbe med 

logopedisk stemmetrening for denne klientgruppen. På den ene side er generell kompetanse 

om kjønnsinkongruens en nødvendighet for logopeder som skal arbeide med disse klientene. 

På den annen side kan en generell kunnskap om kjønnsinkongruens føre til forutantagelser 

om klientens situasjon. Det kan bidra til å opprettholde marginaliseringen av en sårbar 

gruppe. Denne studien legger til grunn at kjønnsinkongruens ikke er en sykdom, men å leve 

med kjønnsinkongruens kan medføre fysiske og psykiske påkjenninger. På grunnlag av dette 

bør individuelle hensyn være styrende i planleggingen og gjennomføringen av den 

logopediske stemmebehandlingen.  
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6 Avslutning 
Denne oppgaven drøfter bare en liten del av de utfordringene mennesker med 

kjønnsinkongruens står overfor. Det er behov for mye mer forskning og fremtidsrettet arbeid, 

kunnskap, åpenhet og toleranse for at disse menneskene fullt ut kan inkluderes som 

likeverdige medborgere og fritt få anledning til å leve ut sitt fulle potensiale.  

 

Dette omfattende arbeidet må starte med en bevisstgjøring og en synliggjøring av det som i 

dag representerer en sårbar og marginalisert gruppe. Mennesker med kjønnsinkongruens er 

ikke syke, men står i fare for å bli sykeliggjorte. Utgangspunktet for forskning er at noen 

ønsker å forske på det aktuelle temaet. Synliggjøring av problematikken skaper 

samfunnsdebatt, engasjement og interesse. Dette fører til at flere velger å forske på ulike 

sider av dette feltet, samfunnsrelaterte, psykologiske og medisinske aspekter, så vel som 

kommunikasjons- og stemmetekniske områder.  

 

Vi har diskutert hvilken type kompetanse logopeden trenger for å kunne arbeide med klienter 

med kjønnsinkongruens og for å kunne bidra til å øke livskvaliteten for disse personene. Det 

kan argumenteres for at kompetanse på kjønnsinkongruens kan være hensiktsmessig, men at 

kompetanse på personer med kjønnsinkongruens er en umulighet, da ingen individer er like.  

Det sistnevnte kan snarere bidra til å opprettholde en idé om at personer med 

kjønnsinkongruens representerer en «gruppe». 

 

Eksisterende måter å se kjønnsinkongruens på, fanger ikke nødvendigvis opp alle sidene ved 

emne. Det kan derfor være behov for nye måter å tenke på. Det er viktig å være bevisst på at 

vår forståelse og den måten vi omtaler kjønnsinkongruens i dag, sannsynligvis vil endre seg i 

fremtiden. Derfor blir det viktig at vi som forskere er tydelige på at de antagelser som 

presenteres i denne studien, bygger på empiriske, metodiske og teoretiske begrensninger, som 

vil prege en hver forskning (Lundberg, 2017, s. 49). Det som gjelder i dag, vil ikke 

nødvendigvis være gjeldende i fremtiden.  

 

Det viktigste logopeden kan bidra med, er å hjelpe personer med kjønnsinkongruens å unngå 

å bli miskjønnet ved å finne frem til stemmen til personen på innsiden.  
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Stemmen til mennesket på innsiden er så nydelig sagt. Når hele 

identiteten min er i harmoni, så er det meg. Jeg er kvinne. Stemmen 

min er en del av den harmonien. Det påvirker selvbildet. Jeg føler meg 

som et helt menneske. Jeg er på plass og ingen kan skade meg eller 

gjøre meg forferdelig lei meg lenger. Nå står jeg på egne ben. 

Stemmen min er en del av hele vandringen mot det å kjenne trygghet. 

Jeg tror stemmen er en stor del av det å kjenne trygghet og å få et 

godt selvbilde. Stemmen i meg! Hun er i meg, og min stemme er en del 

av henne.  

-Karin 
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1. 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Født i feil kropp»: Stemmens 

betydning for personer med kjønnsinkongruens 

 

Denne studien er et masterprosjekt ved UiO og vil gjennomføres av to masterstudenter i 

spesialpedagogikk med fordypning i logopedi, under veiledning av Professor Jan Grue 

(jan.grue@isp.uio.no). Masteroppgaven vil omhandle mulige utfordringer knyttet til stemmen 

hos personer med kjønnsinkongruens. Ideen til prosjektet ble til etter å ha sett dokumentaren 

født i feil kropp. Serien belyser utfordringer knyttet til det å være tildelt et kjønn ved fødsel, 

som ikke samstemmer med det psykologiske kjønnet de selv opplever at de er. Denne 

Masteroppgaven har til hensikt å følge opp denne problematikken ved å søke kunnskap om 

utfordringer som spesifikt kan knytte seg til stemmen gjennom oppvekst og pubertet. Vi 

ønsker å finne ut av om et avvikende stemmeleie kan ha negativ innvirkning på den psykiske 

og fysiske helsen og dermed påvirke livskvaliteten. Formålet med denne studien er at økt 

innsikt og forståelse for de utfordringer denne klientgruppen står overfor, kan bidra til at barn 

og unge som oppsøker logoped, blir møtt med et bedre og mer tilpasset behandlingstilbud. 

Ny og utvidet kunnskap kan være av stor betydning og nytteverdi for logopedisk virksomhet 

og praksis. 

 

Informantene vil gis mulighet til å uttrykke seg fritt om sine opplevelser og tanker om 

relevant tema. Samtalen vil registreres i form av lydopptak og notater. 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun veileder, i tillegg til oss 

som gjennomfører intervjuene, som vil ha tilgang til opplysninger som gis. Eventuelle 

personopplysninger vil bli oppbevart uten tilknytning til øvrig materialet. Deltakere vil ikke 

kunne bli gjenkjent i publikasjonen. Prosjektet skal avsluttes og leveres 01.06.2017. Etter at 

prosjektet er ferdig, vil alle data bli slettet i henhold til personvernloven.  

 

Det vil ikke bli samlet inn personidentifiserende opplysninger. I tråd med retningslinjene til 

NSD (personvernombudet for forskning), er derfor dette prosjektet ikke meldepliktig.  

 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet umiddelbart.  
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Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta gjerne kontakt med Marta 

Rosseland Hansen (909 71 530) eller Sissel Heibek (952 07 662, sheibek@hotmail.com).  

 

Påmeldingsfrist er fredag 19. januar. Intervjuene vil gjennomføres i løpet av uke 3, 4 og 5. 

 

Samtykke til deltakelse i studien: 

Jeg har mottatt informasjon om studien og er villig til å delta 

 

……………………………………………………………………………………. 
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Vedlegg 2. 

 
 

Transsexual Voice Questionnaire (Male-to-Female)  (© 2012, Dacakis and Davies)

TVQ MtF

Name:  ____________________________________________________________________________________________

Date:  ____________________________________________________________________________________________   

Based on your actual experience of living as a female, please tick the response that fits you best. 

1. People have difficulty hearing me in a noisy room. 

2. I feel anxious when I know I have to use my voice. 

3.  My voice makes me feel less feminine than I would like.   

4. The pitch of my speaking voice is too low.   

5. The pitch of my voice is unreliable.  

6. My voice gets in the way of me living as a woman. 

7. I avoid using the phone because of my voice. 

8. I’m tense when talking with others because of my voice. 

9 My voice gets croaky, hoarse or husky when I try to speak in a female voice. 

10. My voice makes it hard for me to be identified as a woman. 

11. When I speak the pitch of my voice does not vary enough. 

12. I feel uncomfortable talking to friends, neighbours and relatives because of my voice. 

13. I avoid speaking in public because of my voice. 

14. My voice sounds artificial.  

15. I have to concentrate to make my voice sound the way I want it to sound. 

16. I feel frustrated with trying to change my voice.     

17. My voice difficulties restrict my social life.   

18. When I am not paying attention my pitch goes down. 

19. When I laugh I sound like a man.  

20. My voice doesn’t match my physical appearance. 

21. I use a great deal of effort to produce my voice.  

22. My voice gets tired quickly.  

23. My voice restricts the sort of work I do.    

24. I feel my voice does not reflect the ‘true me’.  

25. I am less outgoing because of my voice.  

26. I feel self-conscious about how strangers perceive my voice.  

27. My voice ‘gives out’ in the middle of speaking. 

28. It distresses me when I’m perceived as a man because of my voice.  

29. The pitch range of my speaking voice is restricted.  

30. I feel discriminated against because of my voice.  

Please provide an overall rating of your voice: 

 Currently, my voice is:     
  Very female Somewhat female Gender neutral Somewhat male Very male

 My ideal voice would sound:     
  Very female Somewhat female Gender neutral Somewhat male Very male

Rating Scale
1 = never or rarely
2 = sometimes
3 = often
4 = usually or always

1 2 3 4
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Vedlegg 3. 

Intervjuguide 
Introduksjon 

• Et masterprosjekt for to logopedstudenter 

• Tittel: født i feil kropp: stemmens betydning for livskvalitet hos personer med 

kjønnsinkongruens. 

• Formål: øke kompetanse hos logopeder generelt 

• Avklare hvem som skal lede intervjuet og den andre har hovedansvar for å ta 

feltnotater.  

• Ingen personopplysninger er nødvendig i dette prosjektet. Så hvis du vil f. eks. 

fortelle om jobben din, kan du si jeg er frisør, ikke jeg jobber på Adam og Eva på 

Oslo city. Hvis det likevel kommer frem personopplysninger går det fint. sletter.  

• Retten til å ikke svare. 

• Retten til å trekke seg når som helst. 

• Forklare at vi er ute etter en samtale som vi gjerne kan styre, men vi ønsker å høre 

mest mulig fra informanten. har forberedt spørsmål, men vil gjerne høre om det 

informantene har lyst til å dele. Du sitter på verdifull kunnskap om egen situasjon.  

• Info om opptak og oppbevaring. 

• Hvis man kommer på noe i ettertid som man ikke vil ha med kan man ta kontakt. 

 

Spørsmålene 

Mtk/ktm: alder? 

bakgrunn, barndom, oppvekst: 

 

Få samtalen i gang: Start med å la informanten få mulighet til å definere seg selv. Fortelle 

om seg selv og sin bakgrunn. 

-Hvilket pronomen har du?  

 

Begreper: 

-Hvilke begreper bruker du? (Hva legger du i disse begrepene?) 
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Stemmen - Tanker/refleksjoner/opplevelse/betydning av egen stemme: 

-Har du gjort deg noen tanker om hva stemmen betyr for deg? (søk etter konkrete eksempler, 

også i øvrige spørsmål).  

-Hvordan er «drømmestemmen» for deg (beskrive) - Har du fått til det?  

-Hvordan vil du beskrive din egen stemme? 

- Er det noe du er misfornøyd med? 

-Er det noe du er fornøyd med? 

 

-Litt om kjønns-historikk: Kan du huske hvor gammel du var da du forsto at du var 

jente/gutt? 

-Fortalte du om det til noen (familien/foresatte)? 

-Hvordan ble dette mottatt? (Fikk du anerkjennelse, aksept)? 

 

Har du vært igjennom kjønnsbekreftende behandling? 

 hva var avgjørende for når denne prosessen kom i gang? 

 

Stemmeskiftet: 

• Var stemmeskiftet noe du grudde deg til? (Noe du i forkant hadde tanker om) 

• Hvordan opplevde du å gå igjennom stemmeskiftet (spesielle utfordringer) 

            (husker du når det begynte, hvor lenge det varte) 

• Følte du på begrensninger i forhold til stemmeskiftet. 

• Holde framlegg 

• Snakke med andre elever 

• Snakke med lærere 

• Snakke med ukjente - har det blitt bedre nå som voksen? 

 

Krav til stemmen i dag 

• Hvilke (yrkesrelaterte/dagligdagse) krav har du til bruk av stemmen? (snakke mye, 

sterkt, forelesninger/undervisning, presentasjoner, telefon osv.) 

• har du opplevd hets, mobbing knyttet til stemmen? 

• Har det hendt/hender det ofte at du forsøker å modifisere/forandre/endre på 

stemmen din? (tonefall, toneleie, styrke luftkvalitet? 
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• Har det hendt at du på ulike måter har blitt avvist på grunn av stemmen din? 

eks. over telefonen?  

 

Aksept/anerkjennelse fra omgivelsene: 

• Har reaksjoner/tilbakemeldinger fra omgivelsene påvirket/påvirker måten du snakker 

på og måten du bruker stemmen din på?  

•  Snakker fortere 

• Snakker saktere 

• Snakker lavere 

• Snakker høyere 

• Snakker mindre 

• Snakker mer 

• Unngår helt å prate 

 

Stemmevansker? 

-Har du hatt/har opplevelsen av fysisk ubehag i forbindelse med å snakke/ bruke stemmen? 

(stemmevansker - kremtetrang, klumpfølelse, spenninger i halsen, trøtt i stemmen, hes, sliten 

 

Har stemmen noen gang vært den faktoren som har hindret deg/stoppet deg fra å 

gjøre/oppleve forskjellige ting? 

• under utdanning, fremlegg, samtale med andre 

• valg av jobb, karriere 

• komme i kontakt med mulig framtidig partner, har stemmen 

hindret deg i å ta kontakt med noen du vært interessert i. 

• Snakke i forsamlinger,  

• Snakke i telefon, 

• snakke med fremmede, 

• komme i kontakt med ukjente, 

• Verv.  

• snakke på skype, eller andre kanaler hvor stemmen er bærende. 

• Har du opplevd at noen trodde du var en mann/kvinne på grunn 

av stemmen? 

• Avvisning 
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Logopedarbeid 

 Har du kjennskap til hva logopeden arbeider med?  

• i ditt møte med helsesystemet, har du fått informasjon om muligheten for å oppsøke 

logoped?  

• Har du oppsøkt logoped/går til logoped? 

• Hvis nei, hvorfor ikke? 

• Hvis ja, Hvordan kom du i kontakt med logoped? (henvisning, Helfo, Statped, privat) 

• Hvorfor ønsket du å gå til logoped? 

• Har du tilbud om logoped i din hjemkommune? 

• Hvis nei, hadde det vært ønskelig? 

• Opplevelsen av å gå til logoped: Hvordan ble du tatt imot? følte du at logopeden 

hadde tilstrekkelig/relevant kompetanse for å kunne hjelpe deg? ev. nødvendig 

forståelse og innsikt i din situasjon? (hvilke egenskaper du tenker logopeden burde 

ha) 

• Dersom det var noe du savnet; hva skulle du ønske at du hadde fått hjelp med, 

hvordan skulle du ønske at logopeden hadde tatt imot deg?  

• Dersom du var fornøyd; hva var det som var bra? 

• Kan du fortelle hva du gjorde/gjør hos logopeden? hvordan arbeidet dere? 

• Hvordan var opplevelsen av å jobbe med stemmen? Meningsfylt? Ga lite mening? Ga 

liten eller ingen effekt/ga stor effekt? 

• var du forberedt på stor grad av egeninnsats? 

• Hvorfor er/var det viktig for deg å endre stemmen?  

• Hvordan har det vært å praktisere den eventuelt nye stemmen? 

• Når bruker du den «nye» stemmen? snakke lyst/mørkt for egen del eller av frykt 

for   andres reaksjoner. For å bli «avslørt»? 

• Har du på noe tidspunkt vurdert å gjøre fysiske endringer på stemmebåndene. 

• Har du tatt/tar du hormonpiller for å få lysere/mørkere stemme?  

• Hjalp det? hvordan påvirket det stemmen og ev. slutte med det? 

 

Dele av egne erfaringer - Hva har fungert for deg 

-Mestring - lære av deg 

Hvilke verktøy? hva er dine råd? 

• Er det noe nå som vi ikke har spurt om som du mener er relevant og viktig for 

oss å vite? 


