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Sammanfattning 

Perceptuella röstanalyser är en viktig del i logopedens arbete med röstpatienter. Syftet med 

föreliggande studie var att med hjälp av lyssnarbedömningar undersöka skillnader i 

röstkvalitet mellan spontantal och instruerat tal hos femåriga barn och vuxna kvinnor. Även 

inter- och intrabedömarreliabilitet undersöktes för fyra logopeder vilka utgjorde 

bedömningsgruppen. Resultatet visade signifikanta skillnader i röstkvalitet mellan spontantal 

och instruerat tal för kvinnorna gällande parametrarna heshet, hyperfunktion och skrovel. Hos 

barnen kunde starka tendenser till skillnad mellan spontantal och instruerat tal ses för 

parametrarna hyperfunktion och röstläge. Interbedömarreliabiliteten var högst vid bedömning 

av heshet hos barn och tendensen var att interbedömarreliabiliteten överlag var högre vid 

bedömning av barnrösterna än vid bedömning av kvinnorösterna. Värdena för 

intrabedömarreliabilitet visade starka tendenser till att vara högre vid bedömning av 

kvinnornas röster jämfört med barnens röster. 
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Lyssnarbedömning av barns och vuxna kvinnors 

röstkvalitet i instruerat tal respektive spontantal 
 

Introduktion 

Tidigare studier har visat tecken på att röstkvaliteten skiljer sig åt mellan spontantal och 

instruerat tal då denna bedömts med hjälp av lyssnarbedömningar (Kofoed, 2008). 

Föreliggande studie syftade till att undersöka detta vidare genom perceptuella bedömningar av 

ljudmaterial bestående av ett antal barns och kvinnors röster. Hur skiljde sig röstkvaliteten åt i 

spontantal gentemot instruerat tal och hur stora var skillnaderna? Fanns det några skillnader 

mellan barnens och kvinnornas röster? I studien ingick även att undersöka inter- och 

intrabedömarreliabiliteten hos de fyra logopeder som bedömde rösterna. 

 

Bakgrund 

Röstens utveckling 

Rösten är en viktig del av den mänskliga kommunikationen och det har visat sig att en röst 

som inte fungerar normalt kan skapa allvarliga psykologiska och sociala problem (Benninger, 

Ahuja, Gardner & Grywalski, 1998). Rösten förändras under hela livet. När barnet föds sitter 

stämbanden högt upp i ansatsröret och hela stämbandet är 2,5 till 3 mm långt. Vid födseln 

består själva stämbanden bara av en muskel (m. vocalis) och en slemhinna. Stämbandet består 

av en främre membranös del och en bakre broskdel. Hos ett barn är dessa delar nästan lika 

långa och i relation till längden på den membranösa delen av stämbanden är slemhinnan tjock. 

Vid fyra års ålder börjar ett ligament att utvecklas mellan muskeln och slemhinnan. Detta 

innebär att slemhinnans tjocklek i relation till stämbandslängden minskar. Dock är strukturen 

fortfarande inte fullt utvecklad. Då barnet är omkring tolv år börjar fler stämbandslager 

framträda tydligare, men det är först då barnet har genomgått puberteten och målbrottet, runt 

sexton års ålder, som stämbanden är fullt utvecklade och de olika lagren är helt skilda åt 

(Södersten, 2008, s. 85-86). Det färdiga stämbandet hos en vuxen består innerst av 

vocalismuskeln och därefter ligamentet, som utgörs av det djupa och mellanliggande lagret av 

lamina propria. Ytterst finns slemhinnan som är det ytliga lagret av lamina propria samt 

epitelet. Lagren har olika egenskaper och ju närmre muskeln de ligger desto mindre elastiska 

är de. Tack vare detta kan röstklangen och stämbandens svängningsmönster förändras. 

Stämbandets hela längd hos en vuxen kvinna är cirka 15 mm och hos en man cirka 20 mm. 
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Under utvecklingen har förhållandet mellan broskdelen och den membranösa delen av 

stämbandet förändrats och hos en vuxen är den membranösa delen betydligt längre än 

broskdelen (Södersten, 2008, s. 85-86). 

 

Barns och vuxnas röster 

En persons röstvanor etableras redan i barndomen (McAllister, 1997; McAllister, Granqvist, 

Sjölander & Sundberg, 2009) och därför bör det enligt McAllister (1997) gå att förebygga 

röstproblem i vuxen ålder genom att arbeta med barns röster. I studier av barns röster har det 

visat sig att röstproblem är vanligare hos pojkar än hos flickor (Carding, Roulstone, 

Northstone & ALSPAC Study Team, 2006; McAllister, Sederholm, Sundberg & Gramming, 

1994) men efter puberteten är skillnaden mellan könen det omvända och då drabbas alltså 

kvinnor i större utsträckning av röstproblem (Yu, Garrel, Nicollas, Ouaknine & Giovanni, 

2007). Bland barn kan ses en tydlig tendens att pojkar oftare drabbas av kronisk heshet än 

flickor (McAllister et al., 1994; McAllister, 1997). Den vanligaste anledningen till heshet hos 

barn är enligt Rammage, Morrison och Nichol (2001, s. 213-214) stämbandsknutor, som finns 

hos 50 procent av alla barn med röstproblem. I en studie av McAllister, Sundberg och Hibi 

(1998) visade det sig att pojkars röster är klart mer hyperfunktionella än flickors samt att de 

har en högre förekomst av skrovlighet. Flickors röster är däremot mer läckiga än pojkars. 

Även i vuxen ålder är kvinnors röster mer läckiga än mäns (Mendoza, Valencia, Muños & 

Trujillo, 1996). Enligt en studie av Sederholm, McAllister, Sundberg och Dalkvist (1993) 

tycks barns röster ha relativt liten förekomst av skrovel. Genom att bli bättre på att beskriva 

barns röstkaraktärer och röstfunktion skulle förståelsen av vuxnas röster kunna främjas 

(McAllister, 1997). 

 

Röstkvalitet 

Röst kan delas in i tre grundläggande perceptuella kategorier: tonhöjd, röststyrka och kvalitet. 

Inom kategorin röstkvalitet kan diverse olika röstdimensioner urskiljas (Lindblad 1992, s. 

138). Vilka termer som används för att beskriva röstkvalitet skiljer sig åt mellan olika länder. 

Många specialister på perceptuella lyssnarbedömningar undviker att använda sig av termen 

heshet, men då heshet är en term som är vedertagen bland lekmän är den kommunicerbar 

gentemot patienter och anhöriga (McAllister, 1997). Termen heshet består av tre 

huvudbegrepp: hyperfunktion, läckage och skrovlighet och kan beskrivas som aperiodiska 

stämbandsvibrationer (Colton, Casper & Leonard, 2006, s. 15; McAllister, 1997; McAllister 
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et al., 1994). Studier har påvisat att överensstämmelsen mellan bedömarna är högre för den 

övergripande termen heshet än för de mer specifika uttrycken (Sederholm et al., 1993; 

McAllister et al., 1994). Alltså tycks det vara enklare att bedöma heshet och termen kan anses 

vara ett stabilt koncept (McAllister, 1997).  

 

Reliabilitet och validitet 

Ett test bör alltid ge samma resultat, förutsatt att testpersonerna är desamma samt att testet 

utförs på samma sätt. Ett mått på detta kallas reliabilitet. När ett test utförs är det viktigt att 

veta att testet är reliabelt för att kunna se resultatet som trovärdigt. Reliabilitet kräver en, i stor 

utsträckning, avsaknad av fel i mätningarna. Mätningsfelen kan kategoriseras som antingen 

systematiska eller slumpartade. Systematiska mätningsfel innebär fel som upprepas och 

konstant påverkar ett resultat, oberoende av vad som mäts. Slumpartade fel kan till exempel 

bero på humöret hos den som utför testet, distraktioner i testsituationen samt gissningar. 

Dessa fel är inte konstanta och trots att de kan påverka resultaten i positiv eller negativ 

riktning upprepas de troligtvis inte om testet utförs igen (Crocker & Algina, 1986, s. 105-

106). Enligt Kreiman, Gerratt och Ito (2007) är dock bara en väldigt liten del av variationer i 

mätningarna slumpartade när det gäller perceptuella bedömningar. Reliabiliteten kan även 

bero på det bedömda ljudprovets längd, hur många parametrar som bedöms samt erfarenhet 

hos bedömarna (Bassich & Ludlow, 1986). Att ett test enbart är reliabelt betyder dock inte att 

resultatet blir trovärdigt. För detta krävs även att testet har validitet. För att kunna säga att ett 

test har validitet måste det gå att verifiera att testet verkligen mäter vad det ska mäta (Crocker 

& Algina 1986, s. 217-218). Lyssnarbedömningar kan anses vara valida eftersom rösten är ett 

naturligt perceptuellt fenomen och perceptuella röstbedömningar är därför ett logiskt 

alternativ för bedömning av röststörningar (Oates, 2009). 

 

Perceptuell röstanalys 

I kliniskt arbete använder sig logopeder i stor utsträckning av perceptuella 

lyssnarbedömningar vid utredning av röstrubbningar (Oates, 2009). Perceptuell och akustisk 

analys kan göras på inspelat material bestående av en läst text, återberättande av 

text/spontantal, uthållen fonation på vokal samt eventuellt läsning under brusförhållanden 

(Hammarberg, Södersten & Lindestad, 2008, s. 251). För en erfaren logoped säger den 

perceptuella röstanalysen mycket om röstens fysiska tillstånd och spelar en central roll i 

studerandet av röstkvalitet (Hammarberg, 1986; McAllister, 1997). Redan på 
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logopedutbildningarna i Sverige tränas blivande logopeder i perceptuell lyssnarbedömning. 

Detta för att det senare i yrkeslivet är viktigt att bedömarna är tillförlitliga och har en 

gemensam terminologi. Studenterna får under utbildningen lyssna på röster som är typiska för 

olika diagnoser och röstkvaliteter (Hammarberg et al., 2008, s. 254).  Det kan diskuteras om 

det verkligen är betydelsefullt med perceptuella röstbedömningar, då dessa är subjektiva och 

bedömarna inte alltid är överens. Hammarberg (1986) har dock visat att om bedömningarna 

görs av erfarna logopeder och baseras på standardiserade bedömningsformulär är analyserna 

tillförlitliga. Detta har även verifierats av McAllister, Sederholm, Sundberg och Gramming 

(1994) samt Bele (2005) som visat att röstlogopeder har bra inter- och intrabedömarreliabilitet 

gällande perceptuella analyser av röstkvalitet. Med detta menas att logopeder är bra på att 

bedöma röster lika sinsemellan men även att de är konsekventa i sina egna bedömningar av 

röster. Som nämnts ovan kan systematiskt genomförda lyssnarbedömningar dessutom anses 

ha god validitet och anses av vissa forskare vara ”gold standard” för bedömning och 

dokumentation av röststörningar (Oates, 2009). 

 

Bedömningsmaterial och representativitet 

Vid bedömning av inspelningar bestående av en uthållen vokal samt läsning av en text, har 

Bele (2005) kommit fram till att interbedömarreliabiliteten generellt är högre för den lästa 

texten. Enligt Bassich och Ludlow (1986) kan det vara så att en del röstkvaliteter, som till 

exempel skrovlighet och heshet, framträder tydligare i sammanhängande tal jämfört med 

uthållen vokal. Det har även påpekats att bedömningsmaterial bestående av sammanhängande 

tal ger en mer naturlig återspegling av rösten då variationer i rösten inte framträder tydligt 

under en uthållen vokal (Hammarberg, 1986). 

 

Det kan diskuteras om rösten är annorlunda då den spelas in i en studio i det kliniska arbetet, 

det vill säga under kontrollerade former, jämfört med hur rösten används av patienten i 

naturlig miljö. Som logoped är det svårt att veta om patientens röst under ett 

inspelningstillfälle verkligen är representativ för hur patienten använder sin röst på arbetet och 

på fritiden (Kofoed, 2008). Det kan vara viktigt att se hur patienten fungerar på till exempel 

arbetet för att kunna upptäcka riskfaktorer i arbetsmiljön så att de därefter kan rättas till (Sala, 

Sihvo & Laine, 2005, s. 13). Riskfaktorer för röstproblem på en arbetsplats kan vara tal i högt 

bakgrundsljud, mycket röstanvändning utan röstvila, dålig hållning samt dåliga akustiska 

förhållanden och luftkvalitet (Södersten & Lindhe, 2007). Vid tal i högt bakgrundsljud ökar 



 

5 

 

talaren sin röststyrka vilket ofta även innebär höjning av röstläget och därmed mer belastning 

på rösten (Sala et al., 2005, s. 23). Personer med läraryrken tillhör de yrkesgrupper med störst 

risk att drabbas av röstproblem (Fritzell, 1996).  

 

Bedömningsgrupper 

Som tidigare nämnts har flera undersökningar visat på att interbedömarreliabiliteten hos en 

grupp bedömare är hög när det gäller att skatta en övergripande röstparameter, som till 

exempel övergripande röstkvalitet eller heshet (Bele, 2005; McAllister et al., 1994; 

Sederholm et al., 1993). I en undersökning gjord av Bele (2005) togs 5 personer ut ur en 

grupp på 10 lyssnarbedömare för att mäta eventuella skillnader i reliabilitet mellan olika stora 

grupper. Gällande parametrarna röstläge, klangfullhet, ringande röstkvalitet och övergripande 

röstkvalitet visade även gruppen med mindre antal bedömare en hög interbedömarreliabilitet. 

Även för bedömningen av skrovlighet/skrap var reliabiliteten mellan bedömarna i den mindre 

gruppen relativt hög. Dock visade den mindre gruppen alltid på något lägre 

interbedömarreliabilitet än den större gruppen. Vidare visade studien även skillnader mellan 

grupper bestående av bedömare med olika erfarenhet av perceptuella analyser. Gällande 

parametrarna klangfullhet, tydlig artikulation, mjuka ansatser och övergripande röstkvalitet 

skattade de mer erfarna lyssnarna högre värden än de med mindre erfarenhet. De mindre 

erfarna lyssnarna var alltså mer försiktiga i sitt användande av skalorna (Bele, 2005). Det 

finns även uppgifter på att mer erfarna lyssnare har högre interbedömarreliabilitet än oerfarna 

(Bassich & Ludlow, 1986; Deal & Belcher, 1990). 

 

Olika typer av skalor 

Visuella analogskalor (VAS) används bland annat i kliniska undersökningar för att mäta olika 

subjektiva företeelser. VAS innebär en horisontell rak linje där ändpunkterna representerar 

motsatta extremer av olika perceptuella parametrar. Användarna av VAS-skalan markerar på 

linjen sin subjektiva uppskattning av en given parameter (Wewers & Lowe, 1990). Den 

vanligaste längden på skalan är 100 mm, men vissa parametrar kan bedömas på en 200 mm-

skala (McAllister, 1997; Wewers & Lowe, 1990). En ordinalskala består av benämnda 

intervall, till exempel går det att skatta en parameter från normal, lätt, måttlig till grav. Dessa 

benämningar kan även översättas till siffror. Bedömaren kan välja mellan de givna intervallen 

för att beskriva en parameter (Wuyts, Bodt & Van de Heyning, 1999). 

 



 

6 

 

Valet av skattningsskala har betydelse för resultatet. Det finns för- och nackdelar med att 

använda både en VAS-skala och en ordinalskala. Enligt Wuyts, De Bodt och Van de Heyning 

(1999) ger användandet av en ordinalskala höga värden för reliabilitet mellan bedömarna men 

begränsar bedömningen till intervaller. VAS-skalan däremot, ger större frihet i bedömningen 

men kritik har riktats mot att bedömarens erfarenhet har stor betydelse för hur denne tolkar 

extremerna på linjen vilket ger skillnader i bedömarnas skattning (Wewers & Lowe, 1990; 

Wuyts et al., 1999). Kreiman, Gerratt & Ito (2007) fann däremot att bedömare är mer överens 

när de skattar på en linje mot när de skattar på en skala med sex intervall. Grundat på sin 

studie anser författarna även att skillnader i skattning mellan bedömarna beror mer på 

uppgiftens upplägg än brist på reliabilitet mellan bedömarna. Studier har även visat att 

bedömare är mest överens avseende extremerna, det vill säga ingen eller kraftig förekomst av 

den specifika parametern. Detta kan bero på att bedömarna vid ändpunkterna är mer 

begränsade gällande svarsalternativ och att ingen eller mycket förekomst av en röstkvalitet är 

lättare att skatta (Kreiman & Gerratt, 1998; Kreiman et al., 2007). 

 

Bedömning av spontantal 

En del av en tidigare studie gjord av Kofoed (2008) har visat att det på några inspelningar, 

gällande vissa röstparametrar, finns signifikanta skillnader i röstkvalitet vad gäller spontantal 

jämfört med instruerade meningar. Detta var dock inte huvudsyftet med studien och 

analyserades inte vidare. I Kofoeds studie var det barns röster som analyserades och 

spontantalet spelades in då barnen bar en mikrofon i sin naturliga miljö på en förskola. Det 

spontantal som analyserades i studien var en liten del av de inspelningar som gjordes i 

förskolemiljön. Bedömningarna på spontantalet analyserades mot instruerat tal i en anpassad 

miljö. Trots att Kofoeds studie visade att rösten många gånger skiljer sig åt i spontantal i 

naturlig miljö jämfört med instruerat tal under kontrollerade förhållanden så kunde instruerat 

tal anses vara representativt för tal i naturlig miljö gällande grundtonsfrekvens, perturbation 

och hyperfunktion, då röstkvaliteten inte skiljde sig åt beroende på inspelningsförhållande 

(Kofoed, 2008). 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av lyssnarbedömningar undersöka skillnader i 

röstkvalitet hos femåriga barn och vuxna kvinnor i spontantal respektive instruerat tal. 

Skillnaderna i röstkvalitet mellan spontantal och instruerat tal jämförs mellan barnen och 
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kvinnorna. Vidare är en del av syftet att beräkna och analysera inter- och 

intrabedömarreliabiliteten hos fyra logopeder som utgör en bedömningsgrupp. 

 

Metod och material 

Deltagare och urval 

Inspelningarna i denna studie ingår i en större undersökning inom ramen för ett 

fördjupningsarbete på läkarprogrammet vid Linköpings Universitet våren 2009. Deltagarna 

utgörs av fem vuxna kvinnliga förskollärare samt fem 5-åriga barn som alla befann sig på 

samma förskola vid inspelningarna, vilket innebär att miljöförhållandena var desamma för 

alla deltagare. Både kvinnornas och barnens röster spelades in på förskolan men varken 

kvinnorna eller barnen valdes ut utifrån några röstmässiga kriterier. Information om studien 

lämnades ut till förskollärarna samt till barnens föräldrar och tillstånd inhämtades. 

 

Material och procedur 

Vid inspelningarna instruerades deltagarna att repetera tre testmeningar tre gånger i följd: ”En 

blå bil. En gul bil. En röd bil.” samt att sedan tala spontant genom att till exempel berätta om 

en bok eller en film. Kvinnorna och barnen spelades in vid upprepade tillfällen vilket 

resulterade i 20 filer för respektive grupp med material för kommande perceptuell analys. 

Dessa filer har återanvänts i föreliggande studie med ett annat syfte. För denna studie 

redigerades filerna så att det instruerade talet bestod av fyra repetitioner av testmeningarna. 

Spontantalet klipptes ner till högst 20 sekunder och pauser klipptes till viss del bort. Detta 

resulterade i totalt 40 filer för barn samt 40 filer för kvinnor. Slumpmässigt dubblerades två 

kvinnors spontantal och instruerat tal samt två barns spontantal och instruerat tal så att 

bedömarna omedvetet skattade dessa ljudklipp en extra gång för att ge möjlighet att räkna ut 

intrabedömarreliabiliteten. Bedömarna skattade därmed totalt 88 röstfiler. 

 

Perceptuell analysmetod 

Den perceptuella bedömningen av barnens och kvinnornas röster gjordes i denna studie av 

fyra logopeder med stor vana att bedöma röster. Bedömningsformuläret som användes bestod 

av parametrarna heshet, läckage, hyperfunktion, skrovlighet, röstläge samt en valfri 

parameter. Skalan som användes var en visuell analogskala (VAS). Skalans längd var 100 mm 

för alla parametrar bortsett från röstläge, då längden var 200 mm. På de skalor som var 100 

mm skattade bedömarna mellan ändpunkterna inte alls och mycket medan de på 200 mm-
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skalan för röstläge skattade mellan ändpunkterna lågt och högt där ”normalt” var i mitten (se 

Appendix A). 

 

Logopederna utförde de perceptuella lyssnarbedömningarna individuellt. De uppmanades att 

lyssna och bedöma ljudfilerna i en halvtimme åt gången, för att sedan ta en paus. Utöver detta 

kunde bedömarna själva planera sin tid. Logopederna fick instruktioner att lyssna på filerna i 

hörlurar av god kvalitet samt att lyssna på samma ljudfil högst tre gånger. 

Bedömningsresultaten för spontantalet jämfördes sedan med resultaten för det instruerade 

talet. Bedömningarna för kvinnor och barn jämfördes dels var för sig samt med varandra. 

 

Statistisk metod 

I föreliggande studie användes deskriptiv och analytisk statistik. På var och en av de 

perceptuella parametrarna i bedömningsformuläret räknades ett medelvärde ut för varje 

inspelning. Dessa jämfördes med hjälp av ett Wilcoxon teckenrangtest. Därefter analyserades 

skillnaderna mellan medelvärdena. I studien beräknades interbedömarreliabiliteten med hjälp 

av Cronbach’s alfa för att få fram en reliabilitetskoefficient. För att beräkna 

intrabedömarreliabiliteten användes Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Alla 

statistiska beräkningar gjordes i SPSS Statistics 17.0. 

  

Etiska överväganden 

Materialet som användes i denna studie var inspelat sedan tidigare av en läkarstudent inom 

ramen för ett fördjupningsarbete. Deltagarna avidentifierades för nämnda fördjupningsarbete 

och inspelningarna kodades om innan bedömarna fick ta del av materialet.  

 

Resultat 

Bedömning av spontantal och instruerat tal 

Medelvärdena av de fyra bedömarnas skattning för varje inspelning av spontantal och 

motsvarande inspelning av instruerat tal har jämförts mot varandra med Wilcoxon 

teckenrangtest och gett de resultat som visas i Tabell 1, vilken även visar hur signifikanta 

resultaten är. Tabellen är uppdelad efter perceptuell parameter och grupp. 
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Tabell 1. p-värden vid jämförelse av spontantal och instruerat tal 

Perceptuell variabel Barn Kvinnor 

Heshet .548 .036* 

Läckage .638 .242 

Hyperfunktion .064 .005** 

Skrovel .355 .011* 

Röstläge .063 .495 
*Signifikansnivå: p < .05 

**Signifikansnivå: p < .01 

 
 

Tabell 1 visar om det finns signifikanta skillnader mellan spontantal och instruerat tal. 

Resultaten åskådliggör att skillnaderna var signifikanta när det gällde kvinnor för 

parametrarna heshet, hyperfunktion och skrovel. Den parameter som visade på störst 

skillnader är hyperfunktion. I Tabell 1 ses även att det hos barnen fanns starka tendenser till 

att röstkvaliteten var olika i spontantalet och i det instruerade talet för parametrarna 

hyperfunktion och röstläge. Skillnaderna var inte signifikanta.  

 

Tabell 2 visar medelvärden för de olika parametrarna som bedömarna skattat. Medelvärdena 

har räknats ut på bedömningarna för alla inspelningar i spontantal respektive instruerat tal. 

 

Tabell 2. Medelvärden av bedömarnas skattningar av alla inspelningar, för varje parameter 

  Medelvärde för de olika parametrarna 

Perceptuell variabel Barn - S Barn – I Kvinnor - S Kvinnor - I 

Heshet (100) 24.0 (25.7) 25.3 (25.9) 22.0 (20.7) 17.0 (19.2) 

Läckage (100) 25.1 (25.9) 24.6 (27.2) 14.3 (16.2) 11.1 (14.7) 

Hyperfunktion (100) 28.4 (25.2) 23.1 (23.8) 30.9 (24.4) 21.6 (22.3) 

Skrovel (100) 5.9 (10.8) 4.7 (10.4) 26.0 (27.1) 17.9 (23.3) 

Röstläge (200) 114.7 (20.1) 110.7 (18.0) 96.9 (19.6) 94.6 (15.7) 

Inom parantes efter perceptuell variabel: skalans längd i millimeter. 

Inom parantes efter medelvärde: standardavvikelse. 

S = Spontantal, I = Instruerat tal. 

 

Tabell 2 visar hur bedömarna har skattat de olika parametrarna hos barnens och kvinnornas 

röster. Här åskådliggörs att kvinnornas spontantal skattades högre än det instruerade talet 

inom alla kvalitetsparametrar, dock med variation i hur stora skillnaderna var. Vad gäller 
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röstläget hos kvinnorna var de båda medelvärdena mycket lika. Detta gäller även barnens 

resultat för spontantal och instruerat tal hos respektive parameter heshet, läckage och skrovel. 

Tabellen visar även att barnen hade mer hyperfunktion i spontantalet samt att röstläget 

skattades högre i spontantalet. Skillnaderna var dock ej signifikanta. Tabellen visar även att 

standardavvikelsen i de flesta fall var större för bedömningen av barnens röster jämfört med 

kvinnornas röster. För parametern skrovel var förhållandet det motsatta. 

 

Inter- och intrabedömareliabilitet 

I Tabell 3 kan ses hur överens de fyra logopeder som bedömt filerna var. Med hjälp av 

Cronbach’s alfa kan detta utläsas och ju högre värdet är desto högre är deras 

interbedömarreliabilitet. 

 

Tabell 3. Interbedömarreliabilitet för fyra bedömare 

  Interbedömarreliabilitet (fyra bedömare) 

 Cronbach's alpha, α 

Perceptuell variabel Barn – S Barn - I Kvinnor – S Kvinnor - I 

Heshet 0.87 0.74 0.37 0.68 

Läckage 0.70 0.60 0.51 0.50 

Hyperfunktion 0.73 0.58 0.64 0.43 

Skrovel 0.43 0.62 0.39 0.64 

Röstläge 0.57 0.71 0.84 0.71 

 

 

Tabell 3 visar att interbedömarreliabiliteten i stort var högre vid bedömning av barnröster. 

Detta syns tydligt för parametrarna heshet och läckage. Det som även går att se är att 

bedömarnas överensstämmelse överlag var relativt hög för parametern röstläge. 

 

För att kunna se hur konsekvent varje bedömare var gällande sin egen skattning har ett värde 

för intrabedömarreliabilitet räknats ut med hjälp av de åtta filer som dubblerades och 

bedömarna därmed omedvetet skattade en extra gång. Resultatet visas i Tabell 4 och 5.  
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Tabell 4. Intrabedömarreliabilitet för logopederna vid bedömning av barnröster 

  Intrabedömarrelibilitet vid bedömning av barnröster 

 Pearsons r 

Lyssnare Heshet Läckage Hyperfunktion Skrovel Röstläge 

1 .97 .28 .97 .29 .54 

2 .99 .95 1.00 1.00 .26 

3 -.47 -.61 .58 -.49 .77 

4 .31 .58 -.90 -.82 .04 

 

Tabell 5. Intrabedömarreliabilitet för logopederna vid bedömning av kvinnoröster 

  Intrabedömarrelibilitet vid bedömning av kvinnoröster 

 Pearsons r 

Lyssnare Heshet Läckage Hyperfunktion Skrovel Röstläge 

1 .71 .77 .97 .53 .71 

2 1.00 .82 .89 .99 .97 

3 .36 .94 .86 -.52 -.80 

4 .76 .98 -.80 .54 .70 

 

Varje lyssnares medelvärde för dennes intrabedömarreliabilitet har sammanställts i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Medelvärde av intrabedömarreliabilitet för varje logoped.  

  Medelvärde Medelvärde 

Lyssnare Pearson r (barn) Pearson r (kvinnor) 

1 0.61 0.74 

2 0.84 0.93 

3 0.58 0.70 

4 0.53 0.76 

 

 

Överlag var intrabedömarreliabiliteten relativt hög, se Tabell 4, 5 och 6. I Tabell 6 syns starka 

tendenser till att bedömarna var mer överens med sig själva vid bedömning av kvinnorösterna 

jämfört med barnrösterna. Dessa skillnader var dock inte signifikanta. 

 

Vad gäller bedömarnas möjlighet att använda parametern annat kunde var och en av 

logopederna använda den på 44 filer med kvinnoröster och på 44 filer med barnröster, alltså 
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kunde de fyra logopederna tillsammans använda parametern annat 176 gånger för barnen 

respektive kvinnorna. Gällande barnen användes parametern annat tio gånger och då för att 

beskriva knarr och hyponasalitet samt en gång för att ange svaghet respektive afoniska inslag. 

För kvinnorösterna utnyttjade logopederna den extra parametern 165 gånger varav 145 gånger 

var för att uppskatta graden av knarr. Parametern användes för att beskriva knarr lika många 

gånger för spontantalet som för det instruerade talet. Skrap angavs 19 gånger och av dessa var 

17 gånger i samband med knarr. En logoped uppfattade att hårda ansatser förkom i en av 

kvinnornas spontantal.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Något som kan diskuteras gällande studiens utförande är att logopederna genomförde 

bedömningarna enskilt. Detta kan ha påverkat resultatet då det inte går att kontrollera om 

logopederna följde alla instruktioner som medföljde materialet. En instruktion var att de 

enbart skulle lyssna och bedöma filerna en halvtimme åt gången för att inte uttröttning skulle 

påverka resultatet. Detta har inte alla logopeder rättat sig efter, vilket innebär att inte alla har 

gjort bedömningarna under samma förutsättningar.  

 

Logopederna hade bara en vecka på sig att bedöma filerna, vilket kan ha inneburit att de blivit 

stressade. Om detta är fallet kan noggrannheten i bedömningarna ha blivit bristfällig. Även 

filernas nummer skulle kunna ha skrivits fel på bedömningsformuläret, eventuellt på grund av 

stress. Flera av dessa risker hade kunnat motverkas om alla logopeder bedömt filerna i samma 

lokal, med samma utrustning och med kontrollerade pauser. Även risken för slumpartade fel, 

som till exempel distraktioner i bedömningssituationen (Crocker & Algina, 1986, 105-106), 

hade eventuellt kunnat minska om logopederna inte gjort bedömningarna enskilt. 

 

Kvaliteten på inspelningarna kan också ha påverkat bedömningsresultaten. På en del 

inspelningar upplevde en logoped att ljudkvaliteten var dålig vilket kan ha lett till svårigheter 

att göra en rättvis bedömning av rösten. Ytterligare en faktor som varierade var att framför allt 

barnen skiljde sig åt avseende innehållet i och mängden spontantal. En del barn pratade 

mycket medan andra mest svarade kort på frågor vilket innebär att röstexemplen blev något 

bristfälliga. Detta rättades till viss del till genom att pauser klipptes bort, men skillnaderna var 
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ändå stora mellan vissa filer. Att pauser klipptes bort kan dock ha gjort att spontantalet låtit 

onaturligt och därmed blivit svårare att bedöma. 

 

Att det bara var fyra logopeder som bedömde materialet kan ha påverkat de statistiska 

beräkningarna då ett reslutat faktiskt är mer pålitligt om medelvärdena är beräknade på fler 

ursprungliga värden. Ett avvikande värde hos en av logopederna påverkade medelvärdet 

mycket och därmed även skillnaderna mellan medelvärde för spontantal och instruerat tal. 

Endast fyra filer per grupp dubblerades för beräkning av intrabedömarreliabiliteten. Då det 

var så få filer kunde ett avvikande värde sänka resultatet för reliabiliteten markant. 

 

Resultatdiskussion 

Bedömning av spontantal och instruerat tal 

I undersökningen som helhet har vissa signifikanta skillnader av röstkvalitet mellan spontantal 

och instruerat tal kunnat iakttas. Som Tabell 1 visar har signifikanta skillnader endast setts hos 

kvinnorna och då för tre parametrar. Röstkvaliteten skiljer sig mest vad gäller hyperfunktion 

men även heshet och skrovel visar på signifikanta skillnader. Som tabell 1 visar är 

skillnaderna i skrovel dock mer signifikanta än i heshet hos kvinnorna. Eftersom kvinnornas 

röstkvalitet skattas med högre värden inom alla kvalitetsparametrar för spontantalet jämfört 

med det instruerade talet kan det antas att rösten blir mer kontrollerad i de instruerade 

meningarna. Det som dock måste tas i beaktning är att varken det instruerade talet eller 

spontantalet är inspelat i naturlig miljö vilket innebär att röstkvaliteten inte alltid kan sägas 

vara representativ för hur personen verkligen talar på arbetet och på fritiden. 

 

Hos barnen visar inte resultaten på några signifikanta skillnader i röstkvalitet mellan 

spontantal och instruerat tal. Det som ändå kan iakttas i Tabell 1 är starka tendenser till att 

barnens röster är mer hyperfunktionella i spontantalet samt att röstläget är högre i spontantalet 

än i det instruerade talet. Både i spontantalet och i det instruerade talet har barnen dock något 

högt röstläge vilket kan ses i Tabell 2 då 100 mm på den 200 mm långa skalan är ”normalt”. 

Barnens röster skattas överlag väldigt lågt för parametern skrovel, vilket även kan ses i en 

studie av Sederholm et al. (1993). I föreliggande studie visar resultatet i Tabell 3 att barnen är 

betydligt mer läckiga än kvinnorna och eventuellt skulle detta kunna innebära att barns röster 

överlag är mer läckiga än kvinnors.  
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Hos både kvinnorna och barnen finns det som tidigare nämnts enligt denna studie skillnader i 

hyperfunktion mellan spontantal och instruerat tal då de är mer hyperfunktionella i 

spontantalet. En slutsats Kofoed (2008) kunde dra av sin studie var att instruerat tal kan anses 

vara representativt för spontantal i naturlig miljö gällande grundtonsfrekvens, pertubation och 

hyperfunktion. Att graden av hyperfunktion i instruerat tal skulle vara representativt stämmer 

inte överens med denna studie, då både barnen och kvinnorna alltså är mer hyperfunktionella i 

spontantalet. Det som återigen måste påpekas är att spontantalet i denna studie är inspelat 

under kontrollerade former och således inte i naturlig miljö. Även i föreliggande studie skulle 

dock graden av vissa röstkvaliteter i det instruerade talet kunna anses vara representativa för 

spontantalet då inga skillnader föreligger. Hos barnen gäller detta heshet, läckage och till viss 

del skrovel.  Hos kvinnorna tycks bara röstläge och till viss del läckage i det instruerade talet 

vara representativt. Att inte alla parametrar kan anses vara representativa och att resultaten 

inte stämmer överens med de från Kofoeds studie (2008) stärker bara uppfattningen om hur 

viktigt det är att logopeder är medvetna om att det som spelas in i studio, och då särskilt 

instruerat tal eller till exempel eftersägning, inte kan anses återspegla patientens naturliga röst 

i vardagen och på arbetet. Därför hade det varit givande för logopeder att göra 

arbetsplatsbesök så att de då kan se hur rösten används och därmed eventuellt kunna 

underlätta behandlingen. Föreliggande studie visar att bedömarna har skattat att majoriteten 

av filerna med kvinnoröster innehöll knarr. Eventuellt skulle denna stora förekomst av knarr 

kunna vara arbetsrelaterad då förskollärare talar mycket i högt bakgrundsljud och utan 

röstvila. Förekomsten av knarr bör ses som en varningssignal för framtida röstbesvär. Lärare 

bör vara extra uppmärksamma på sin röstsituation eftersom röstproblem är vanligt 

förekommande bland personer med detta yrke (Fritzell 1996). 

 

Inter- och intrabedömarreliabilitet 

Vid jämförelse av interbedömarreliabiliteten för spontantalet hos barnen mot spontantalet hos 

kvinnorna samt instruerade talet hos barnen mot instruerade talet hos kvinnorna ses ett tydligt 

mönster att bedömarna är mer överens när de skattar barnröster för alla parametrar utom 

röstläge, vilket redovisas i tabell 3. Detta är förvånande då logopeder oftare har vuxna 

patienter än barn i röstbehandling. Dessutom visar standardavvikelsen i tabell 2 att barnens 

röster varierar något mer än kvinnornas vilket också kunde gjort skattningen av 

kvinnorösterna lättare än skattningen av barnrösterna. Något annat som kan tyckas märkligt 

bland resultaten för interbedömarreliabiliteten är att värdet för heshet i spontantalet hos 
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kvinnorna är mycket lågt. Detta stämmer inte överens med tidigare forskningsresultat som 

visar att en övergripande term som heshet är lättare att skatta och vara överens om (Bele, 

2005; McAllister et al., 1994; Sederholm et al., 1993). Resultatet för överensstämmelse vid 

skattning av heshet i det instruerade talet är dock högre än i spontantalet hos kvinnorna. Vid 

skattning av heshet hos barnen har logopederna hög interbedömarreliabilitet för båda typerna 

av tal.  

 

Att bedömningsgruppen i denna studie är så pass liten kan eventuellt förklara varför en del av 

resultaten inte stämmer överens med tidigare studier. Med en mindre grupp bedömare kan inte 

resultatet anses vara lika pålitligt som det kunde varit med en större grupp. En tidigare studie 

av Bele (2005) visade som tidigare nämnts att en mindre grupp bedömare fick något lägre 

värden för interbedömarreliabiliteten än en större grupp. Alltså kan eventuellt denna studies 

resultat för interbedömarreliabilitet till viss del bero på bedömningsgruppens storlek. Det som 

dock är svårare att förklara är varför interbedömarreliabiliteten är högre vid bedömning av 

barnrösterna än vid bedömning av kvinnorösterna. En annan sak som måste noteras vad gäller 

interbedömarreliabiliteten är att bedömare använder VAS-skalan olika, vissa är mer försiktiga 

vid användandet medan andra inte tvekar att skatta höga värden. Enligt Bele (2005) kan 

utnyttjandet av skalan bero på hur erfaren bedömaren är och enligt Wewers och Lowe (1990) 

kan denna erfarenhet påverka hur extremerna på VAS-skalan tolkas. I föreliggande studie kan 

visserligen alla bedömare anses vara i stort sett lika erfarna och det faktum att 

logopedstudenter under sina utbildningar övar på att använda skalan lika borde göra 

skillnaderna mellan logopederna mindre. Dock var det länge sedan majoriteten av bedömarna 

i denna studie genomförde sina utbildningar och det kan även ha gått ett tag sedan vissa av 

logopederna bedömde röster tillsammans med andra vilket kan göra deras överensstämmelse 

med varandra lägre.  

 

Alla värden för interbedömarreliabiliteten vid skattning av röstläge kan anses vara 

förvånansvärt höga, vilket visas i Tabell 3. Eftersom skalan som röstläge skattas på är 200 

mm lång, till skillnad från de andra parametrarnas skalor som är 100 mm, bör risken vara 

större att skattningarna blir mer utbredda. På 200 mm-skalan för röstläge är det ”normala” i 

mitten på linjen vilket innebär att läget kan variera åt båda hållen, vilket alltså borde göra 

interbedömarreliabiliteten lägre. Resultatet i denna studie motsäger dock dessa antaganden. 

Eventuellt kan det vara så att logopederna är något försiktiga i sitt användande av skalan för 
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röstläge och därmed skattar relativt nära mitten vilket innebär att skillnaderna inte blir så 

stora. 

 

Vad gäller logopedernas intrabedömarreliabilitet visar Tabell 6 starka tendenser till att de är 

mer överens med sig själva vid skattning av kvinnoröster än vid skattning av barnröster. Detta 

kan förklaras med att de allra flesta röstpatienter en logoped träffar är vuxna och att 

logopederna därför är mer vana vid bedömning av vuxna röster. En del av de allra högsta 

värdena för intrabedömarreliabilitet kan eventuellt förklaras med att om flera värden skattas 

allra längst ut på ändpunkten vid inte alls och därmed får värdet ”noll” blir det ingen skillnad 

mellan de olika bedömningarna av samma fil. Detta är inte fallet om en bedömare är mindre 

exakt och därmed kanske skattar en röst på 100 mm-skalan som till exempel 2,5 mm första 

gången och 4 mm andra gången, vilket skulle ge skillnad trots att bedömaren menat att graden 

av kvaliteten är i stort sett obefintlig (se Appendix B). En annan sak som kan påverka 

intrabedömarreliabiliteten är att ett enda avvikande värde kan påverka resultatet markant 

eftersom det endast är fyra filer som upprepats för barn respektive kvinnor. Vid granskning av 

de ursprungliga värdena för varje parameter hos de enskilda bedömarna kan skillnaderna 

mellan värdena alltså se små ut men värdet för reliabiliteten blev ändå lågt (se Appendix B).  

 

Fortsatta studier då fler röster bedöms behövs för att skillnaderna mellan spontantal och 

instruerat tal ska kunna generaliseras. Dessutom bör fler logopeder bedöma rösterna för att 

resultatet ska kunna ses som än mer allmängällande. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att för kvinnornas röster fanns det signifikanta skillnader 

mellan spontantal och instruerat tal för heshet, hyperfunktion och skrovel. Hos barnen fanns 

endast starka tendenser till skillnader mellan spontantal och instruerat tal gällande 

hyperfunktion och röstläge.  

 

De statistiska beräkningarna antyder att intrabedömarreliabiliteten är högre vid bedömning av 

kvinnorösterna jämfört med barnrösterna. Vad gäller interbedömarreliabiliteten var 

logopederna mer överens vid bedömning av barnröster. 
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Appendix A 

Lyssnarbedömning 

 

Lyssnare___________________________________________  Röst nr ____________________ 

 

 

 

 Inte alls         Mycket 

Heshet _______________________________________________ 

 Läckage _______________________________________________ 

Hyperfunktion _______________________________________________ 

Skrovlighet _______________________________________________ 

Annat,  _______________________________________________ 

vad? 

--------------------------------- 

 

 

Röstläge 

 

 

Lågt                                                                                                                                 Högt 
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Appendix B 
 

Intrabedömarreliabilitet 

Beräkning av intrabedömarreliabiliteten hos fyra logopeder. Logopederna har omedvetet 

lyssnat på åtta dubblerade filer. I tabellen står 1 för det första tillfället och 2 för det andra. 

 

Logoped 1          

HESHET - Ba LÄCKAGE - Ba HYPER - Ba SKROVEL - Ba LÄGE - Ba  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

32 26,5 32,5 33 6 6,5 1,5 1 111,5 113  

16 13 29 19 8 10,5 0,5 1 115 114  

37 30,5 26 18,5 16 22 3,5 10 109,5 122  

42 41,5 33,5 15,5 38,5 35 5 1 104 104 Medel 

  0,97   0,28   0,97   0,29   0,54 0,61 

           

HESHET - Kv LÄCKAGE - Kv HYPER - Kv SKROVEL - Kv LÄGE - Kv  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

5 8 7 11 12 12 2 7 100,5 108,5  

3 4,5 12 14 8 5,5 3 1 105 96,5  

6 9 7,5 6 1,5 1 6,5 9,5 85 91  

2 7 4 7 1,5 1,5 5 5,5 80 90 Medel 

  0,71   0,77   0,97   0,53   0,71 0,74 

Ba = Barn, Kv = Kvinnor 

 

 

Logoped 2          

HESHET - Ba LÄCKAGE - Ba HYPER - Ba SKROVEL - Ba LÄGE - Ba  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

0 0 0 0 9 13,5 0 0 87,5 95  

0 2,5 0 0 0 0 0 0 107,5 107  

26 24,5 9,5 8,5 32 38 0 0 109,5 109  

42,5 31 13 7,5 6,5 10 11,5 19 108 85 Medel 

  0,99   0,95   1,00   1,00   0,26 0,84 

           

HESHET - Kv LÄCKAGE - Kv HYPER - Kv SKROVEL - Kv LÄGE - Kv  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

46 65,5 20 41,5 59 52 16 12,5 120,5 128  

54 70 19 12,5 11,5 16 22 14,5 117 107,5  

0 0 0 0 32 47,5 0 0 78 69  

0 0 0 0 22 27,5 0 0 87 75,5 Medel 

  1,00   0,82   0,89   0,99   0,97 0,93 

Ba = Barn, Kv = Kvinnor 
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Logoped 3          

HESHET - Ba LÄCKAGE - Ba HYPER - Ba SKROVEL - Ba LÄGE - Ba  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

25 4 24 0 0 0 1 0,5 92 95,5  

2 25 7 30 0 0 0 0 101 94  

23 28 24 23 15 21 0 4 120 97  

19 18 27 17 15 0 0 6 89 92 Medel 

  -0,47   -0,61   0,58   -0,49   0,77 0,58 

           

HESHET - Kv LÄCKAGE - Kv HYPER - Kv SKROVEL - Kv LÄGE - Kv  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

44 41 32 26 35 32,5 18,5 24 82,5 111,5  

41,5 41 25 29,5 31 35 28 14 85,5 104  

27,5 43 0 0 10 19 19 33 87 95,5  

27,5 34 0 5 10,5 2 15 20 89 101 Medel 

  0,36   0,95   0,86   -0,52   -0,80 0,70 

Ba = Barn, Kv = Kvinnor 

 

 

Logoped 4          

HESHET - Ba LÄCKAGE - Ba HYPER - Ba SKROVEL - Ba LÄGE - Ba  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

1,5 6 9,5 9 37 67 7,5 4 133,5 145,5  

62 88 61,5 86,5 63,5 35 1,5 15,5 147 123,5  

78 19,5 79 73,5 78 31 3 6,5 153 145  

77 21 72,5 18,5 78,5 1,5 5,5 2 118,5 134 Medel 

  0,31   0,58   -0,90   -0,82   0,04 0,53 

           

HESHET - Kv LÄCKAGE - Kv HYPER - Kv SKROVEL - Kv LÄGE - Kv  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

4 3 5 31,5 78,5 75 81,5 66,5 142 140  

15,5 4 12,5 74 80,5 60 80 79 103 137  

2 1 2 1 24 87 82 2 110 90  

3,5 3 3,5 3,5 72 59 10 4 80 80,5 Medel 

  0,76   0,98   -0,80   0,54   0,70 0,76 

Ba = Barn, Kv = Kvinnor 

 


