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Sammanfattning  

Tvåspråkighet kan innebära ändring av röstbeteendet vid växling av språk vilket kan bidra till en 

ovan röstanvändning och orsaka röstproblem. Studiens syfte är att undersöka hur tvåspråkiga 

personer upplever sina röster när de talar dels sitt modersmål, dels sitt andraspråk, samt om det 

finns skillnader i rösten som kan identifieras perceptuellt och/eller akustiskt vid växling av språk. 

I studien undersöks även ifall tvåspråkighet kan vara en bidragande faktor till röstproblem.  

Metod. Fem kvinnor med ryska som modersmål och med svenska som andraspråk, som dessutom 

lärde sig svenska i vuxen ålder, undersöktes med hjälp av intervjuer, perceptuell röstbedömning 

och akustisk analys. Intervjudelen med ”Grounded Theory” som analysmetod belyste deltagarnas 

upplevelser vid byte av språk. Deltagarnas röstegenskaper analyserades på svenska och ryska vid 

läsning och spontantal genom perceptuell röstbedömning. SVEA-protokollet användes som 

analysunderlag vid skattningar gjorda av tre röstlogopeder. Akustisk analys med Praat undersökte 

medel-F0 och den genomsnittliga tonhöjdsvariationen vid läsning på ryska och svenska.  

Resultaten i intervjudelen visade att de flesta deltagare upplever att rösten ändras vid byte av språk 

och att röststyrka är den röstegenskap som ändras mest. Samtalssituation och deltagarnas 

röstmedvetenhet var viktiga faktorer som påverkade deras upplevelser om den egna röster vid 

språkbyte. Perceptuell röstbedömning visade att samtliga deltagare ändrar några röstparametrar 

vid språkväxling, men dock inte genomgående och inte samma parametrar. Akustisk analys 

visade att samtliga deltagare har skillnader i medel-F0 och genomsnittlig tonhöjdsvariation på 

svenska och ryska och att skillnaderna är olika stora.  

Slutsatsen man kan dra är att i den aktuella studien finns det en del tendenser till ändring av 

röstbeteende vid byte av språk. Logopeder kan behöva vara mer medvetna om att tvåspråkighet 

kan bidra till ändring av röstbeteende och kan vara en riskfaktor för röstproblem.  

Nyckelord: röst, tvåspråkighet, språkväxling, intervju, perceptuell bedömning, akustisk analys, 

röstproblem. 
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Bakgrund 

Inledning 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle med många tvåspråkiga personer med ett annat modersmål 

än svenska. Som logoped kommer jag med stor sannolikhet att möta tvåspråkiga patienter med 

språk-, tal- och kommunikationssvårigheter men även röstproblem kan förekomma tillsammans 

med tvåspråkighet varför kunskaper om detta är värdefullt.  Det finns en del studier (Lundeborg 

& Nordin, 1989; Persson & Sigurd, 1984; Zetterholm, 2003) som konstaterar att tvåspråkighet 

kan vara en riskfaktor för röstbeteendet. Studierna visar att tvåspråkiga personer ändrar sitt 

röstbeteende vid växling av språk vilket kan bidra till en ofördelaktig röstanvändning och orsaka 

röstproblem.  

Röstlogopeder kan behöva få mer information om hur tvåspråkiga personer upplever sin röst i 

samband med växling av språk samt om det finns skillnader som kan identifieras perceptuellt 

och/eller akustiskt vid växling av språk. Sådan kunskap kan vara mycket användbar och 

intressant för röstlogopedens kliniska arbete. Med tanke på att tvåspråkighet kan vara en 

riskfaktor för röstbeteendet kan det vara användbart att inkludera information om tvåspråkighet i 

anamneser. Det kan vara till nytta att ta hänsyn till patientens tvåspråkighet under diagnostisering 

och behandling av röstproblem för att minska språkrelaterad röstpåverkan. Enligt Lundeborg 

och Nordin (1989) skulle den kunskapen även vara till nytta i undervisningssyfte för att 

förebygga eventuella röstproblem.  

Detta område inom röstlogopedin förefaller relativt outforskat och det behövs mer kunskap om 

eventuellt samband mellan språkväxling och röst. Uppsatsen fokuserar på hur tvåspråkiga 

personer upplever sina röster samt vilka skillnader som kan identifieras perceptuellt och/eller 

akustiskt vid växling av språk. Uppsatsen börjar med en genomgång av begrepp och aktuell 

forskning om tvåspråkighet (modersmål, andraspråk, andraspråksinlärning och transfer) och röst 

(röstens perceptuella och akustiska dimensioner, röstbeteende vid byte av språk och 

rösproblem).   

Begrepp inom andraspråksforskning 

Det finns många definitioner av tvåspråkighet, modersmål och andraspråk i den vetenskapliga 

litteraturen. Vilken definition som väljs beror på forskningens syfte (Skutnabb-Kangas, 1981). 

Till exempel Haugen (1987) menar att tvåspråkighet är en förmåga att göra sig någorlunda förstådd 

på två språk. Tvåspråkighet kan också definieras som förmåga att behärska båda språken lika bra 

som en infödd (Bloomfield, 1933 i Skutnabb-Kangas, 1981). En mer vanlig definitionen som 
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används i den aktuella studien är att en tvåspråkig person anpassar in sin användning av språken 

beroende på sammanhanget, vilket bidrar till att den tvåspråkiga personen behärskar språken 

olika bra i olika situationer (Hyltenstam & Stroud, 1991). Beroende på hur man definierar 

tvåspråkighet finns det även olika definitioner av modersmål. Det kan vara språk man har lärt sig 

först, behärskar bäst, använder mest eller identifierar sig med (Skutnabb-Kangas, 1981). I denna 

studie definieras modersmål som ett språk som är förenat med individens tidiga känslor och 

erfarenheter (Svensson, 1998). Andraspråk är  ”ett språk som individen utöver sitt modersmål 

måste lära sig behärska för att kunna fylla alla önskade funktioner i sitt dagliga liv” (Hyltesam, 

1999, s. 212).  

Andraspråksinlärning 

En del studier (Johnson, 1989; Krashen, 1981) visar att språkinlärning sker bäst i barnålder 

oavsett om det är första eller andraspråk. Perani (1998) förklarade detta fenomen med att 

språkinlärning begränsas av den kritiska perioden som slutar vid pubertetens slut och sedan 

innebär minskning av hjärnplasticiteten. Enligt Krashen (1981) och Mitchell och Myles (1998) är 

vuxna mindre effektiva i sin andraspråksinlärning än barn. Detta beror på att hjärnans flexibilitet 

möjliggör en lättare och mer spontan språkinlärning än i vuxen ålder. Detta gör att det nästan är 

omöjligt för en vuxen att lära sig ett andraspråk utan brytning. Johnson (1989) jämförde i sin 

studie andraspråksinlärning mellan åldrarna 3 och 39 år. Resultatet visade ett starkt samband 

mellan ålder och andraspråkinlärning.  

 

När en tvåspråkig person byter språk från modersmålet till sitt andraspråk uppstår ett fenomen 

som kallas transfer vilket betyder att språkligt beteende i modersmålet överförs till det nya inlärda 

språket och ofrivilligt påverkar andraspråket (Arnberg, 2004) och kan enligt Mitchell och Myles 

(1998) vara en orsak till fel och avvikelser som inläraren gör på sitt andraspråk. Det beror på att 

de djupt rotade dragen från modersmålet påverkar andraspråket och om andraspråket är likt 

modersmålet är transferen hjälpande i andraspråksinlärningen (Mitchell & Myles, 1998). Om 

språken skiljer sig mycket kan det enligt Hyltenstam (1996) resultera i ett felaktigt uttal och 

påverka talarens prosodi.  

Prosodi är ett begrepp för ”talets rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaper” (Bruce, 1998, 

s.9). Olika språk har olika prosodiska egenskaper, till exempel är svenskan ett språk med ett 

komplext prosodiskt system (Samuelsson, 2004). Prosodi påverkas mycket av modersmålet och 

är svår att anpassa i andraspråket vilket beror på att de prosodiska egenskaperna oftast stannar 

kvar när en vuxen lär sig ett nytt språk (Gårding, 1974). Prosodins grundläggande parametrar är 
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bland annat grundtonsfrekvens och intensitet som även är viktiga röstparametrar (Fant och 

Kruckenberg, 1994; Heim & Alter, 2006). Grundtonsfrekvens och intensitet kommer att 

beskrivas senare.         

Rösten 

Rösten är unik för alla. Röstens klang, variationer i tonfall och styrka är ett viktigt redskap som 

kan avslöja mycket om talarens ålder, kön, hälsa, känslor och attityder (Johansson, 2006; 

Sundberg, 2001). Enligt Johansson (2006) är många talare inte medvetna om hur de låter och hur 

de uppfattas av andra vilket beror på att den rösten vi hör påverkas av både ljudvågorna utifrån 

och ljudvågorna inifrån som sprider sig till innerörat via skallen. Det gör att många har svårt att 

beskriva hur deras egna röster låter.  

Hur rösten låter kan bero på flera olika faktorer: biologiska, anatomiska, psykologiska, kulturella 

och beteendemässiga (Lindblad, 1992; Sundberg, 2001). De variationer som finns i rösten 

innebär enligt Lindblad (1992) att röstens dimensioner förändras. Perceptuellt kan 

röstegenskaperna delas in i tre grundläggande dimensioner: tonhöjd, röststyrka samt röstkvalitet. 

Varje röst har ett unikt akustiskt mönster och varje perceptuell röstdimension har sina respektive 

akustiska motsvarigheter. Röstdimensionerna kommer att beskrivas nedan. Vissa 

röstdimensioner som tonhöjd och röstkvalitet kommer att analyseras i den aktuella studien och 

beskrivs därför mer ingående.  

Röstens dimensioner 

Tonhöjd 

Tonhöjd är en viktig röstegenskap. Tonhöjdens akustiska motsvarighet är enligt Lindblad (1992) 

grundtonsfrekvensen eller F0. F0 mäts i hertz (Hz) och brukar ligga mellan 100 och 500 Hz i tal. 

Grundtonsfrekvensen varierar naturligt i talet och den minsta hörbara skillnaden i F0 är cirka 1-3 

Hz vilket innebär att människans hörsel är mycket känslig för frekvensvariationer. Akustiskt kan 

frekvensen analyseras på olika sätt beroende på undersökningens syfte. När normala friska 

manliga och kvinnliga röster undersöks brukar medelvärdet av F0 (medel F0) analyseras (Finger, 

Cielo & Schwarz, 2009; Naufel de Felippe, Marotti, & Grechi, 2006). När målet med studien är 

att analysera och jämföra röstens egenskaper på olika språk kan det vara användbart att även 

analysera genomsnittlig F0 variation  i semitoner (SD) (Pegoraro Krook, 1988; Kitzing, 1979). 

Medel F0 är en parameter som ger uttryck för talarens röstläge (taltonläge) och är viktig för hur 

rösten upplevs (Sundberg, 2001). Medel F0 skiljer sig mellan olika talare beroende mest på 
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stämbandens anatomiska egenskaper.  Till exempel är medel F0 hos män 110 Hz och hos 

kvinnor 200 Hz, dock med stora variationer mellan olika individer (Hammarberg, 2008).  

Den genomsnittliga tonhöjdsvariationen i semitoner (”Standard deviation in semitones” eller ”SD”) är 

ett mått som visar variationer i grundtonsfrekvensen. Detta mått är en viktig förklaringsfaktor 

för hur rösten upplevs (Miller, 2005). Semitoner som även kallas för halvtonssteg är enligt Hart, 

Collier och Cohan (1990) ett mått som uttrycker den perceptuellt uppfattade tonhöjden. Det 

förklaras med att uppfattning av tonhöjdsförändringarna skiljer sig på olika frekvenser och 

tonhöjdsförändringarna på de lägre frekvenserna (t.ex. från 100 till 200 Hz) upplevs som större 

än förändringarna på de högre frekvenserna (t.ex. från 200 till 300 Hz). Det innebär att 

användning av semitoner istället för Hz gör röster mer jämförbara vid akustisk analys av 

tonhöjdsförändringarna.  

SD är ett mått på röstens livlighet och kan variera beroende på talarens tillstånd, humör och 

sinnesstämning. Om SD är låg kan rösten upplevas som monoton (Traunmüller & Eriksson, 

1995a) och oattraktiv (Johansson, 2006). Enligt Traunmüller och Eriksson (1995b) tyder SD på 4 

- 4,8 semitoner på hög/mycket hög livlighet, 2,8 semitoner på normal livlighet och SD som är 

mindre än 2,1 semitoner tyder på låg livlighet. Enligt Kitzing (1979) brukar SD variera runt 2 % 

hos en och samma kvinnliga talare.  

Medel F0 och SD kan även påverkas av talarens sätt att prata. Till exempel vid ett snabbt 

taltempo blir medel F0 något högre vilket beror på ökad aktivitet i andningsapparaten vilket i sin 

tur påverkar både intensitet och F0 (Lindblad, 1992). Medel F0 och SD kan även påverkas 

beroende på om talaren läser eller pratar och de brukar vara högre i läsning än i spontantal enligt 

Johns-Lewis (1986).  

Enligt Traunmüller och Eriksson (1995b) finns det ett samband mellan medel F0 och SD. SD 

brukar bli högre när talaren höjer sitt medel F0.  

Röststyrka 

Enligt Lindblad (1992) är röststyrka en viktig röstdimension. Begreppet ”intensitet” är 

röststyrkans akustiska motsvarighet. Intensitet mäts i decibel (dB SPL) och ligger på ungefär 65 

dB SPL i vanligt tal. Normalt varierar intensiteten i talet och påverkas främst av 

andningsapparaten.  Variationerna i intensiteten kan bero på talarens känsloläge, humör och 

målet med kommunikationen.  
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Röstkvalitet 

Röstkvalitet, även benämnd klangfärg, är viktig för identifiering av olika personer. Röstkvalitet 

kan delas in i två dimensioner: artikulatoriska och laryngeala (Lindblad, 1992).  

Artikulatoriska dimensioner beror enligt Lindblad (1992) på ansatsrörets form och olika 

resonanshåligheter som talaren även kan ändra medvetet. Ett exempel på artikulatorisk 

dimension är öppen nasalitet som beror på ofullständig slutning mellan gomseglet och näsan. 

Öppen nasalitet kan bero på både organiska och beteendemässiga orsaker. Till exempel har olika 

språk och dialekter olika artikulatoriska vanor som bidrar till ändring av ansatsrörets form vilket 

kan påverka nasaliteten.  

Laryngeala dimensioner beror enligt Lindblad (1992) på stämbandens anatomi, form men även 

stämbandens position och kan variera mellan olika talare samt hos samma talare. Med laryngeala 

dimensioner menas till exempel press, läckage, skrovlighet, knarr, skrap och register som är 

viktiga parametrar för röstperception. En viss förekomst av laryangeala dimensioner är normalt 

och naturligt för en frisk röst. Till exempel är en viss grad av läckage normalt för en kvinnlig röst 

och frasslutsknarr är vanligt förekommande speciellt när talaren är trött. Dock kan ibland 

förekomst av vissa laryngeala dimensioner i rösten vara ett tecken på en röstavvikelse och tyda på 

att talaren har röstproblem. Röstproblem kommer att beskrivas mer ingående nedan.  

Röstbeteende och språk 

Enligt Lindblad (1992) finns det ett samband mellan språk och röstens akustiska mönster vilket 

betyder att taltonläge, röststyrka och röstkvaliteter kan variera mellan olika språk och dialekter. I 

den aktuella studien likställs växling av dialekt med växling av språk i avseende på förändring av 

röstbeteende. Det beror på att dialekt definieras enligt Dahl (2000) som en språklig varietet. 

En del forskare, till exempel Elert och Hammarberg (1991) och Pegoraro Krook (1988) fann att 

vissa röstdimensioner var ofta olika hos individer som pratar olika dialekter eller språk. Pegoraro 

Krook (1988) visade i sin artikel att det fanns skillnader i medel F0 och SD hos talare med olika 

modersmål. Till exempel har svenska kvinnliga talare ett medel F0 på 188 Hz och SD på 5,1 

semitoner. Ryska kvinnliga talare brukar ha medel F0 på 255 Hz och SD på runt 9 semitoner. 

Även olika svenska dialekter kan ha olika medel F0. Elert och Hammarberg (1991) fann att det 

fanns skillnader mellan svenska dialekter i medel F0 och röstkvaliteter som nasalitet, läckage och 

knarr. Till exempel var medel F0 något hög i den småländska dialekten. Enligt Lindblad (1992) 

beror skillnaderna i röstdimensioner mellan olika språk delvis på individers röstbeteende som blir 

inlärt i unga år och behålls oftast under hela livet. Skillnaderna kan även bero på skillnader i 
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talapparatens form och storlek mellan olika folkgrupper, till exempel talapparaten hos asiater är 

mindre än hos européer vilket bidrar till en annorlunda röst.  

Variation av språk och dialekter med avseende på röstakustik är mycket lite undersökt enligt 

Lindblad (1992). Det finns mycket få studier som undersöker den akustiska motsvarigheten till 

röstklangen, typisk för ett visst språk. En sådan analys är mycket svår att genomföra.  För att 

bedöma språkets påverkan på rösten är det nödvändigt att beräkna påverkan av talapparatens 

anatomi för varje individ vilket är nästan omöjligt. Dock när det gäller personer som pratar två 

olika språk är den naturliga faktorn konstant vilket innebär att en akustisk undersökning kan vara 

aktuell för att påvisa förändringar i röstbeteendet vid byte av språk.  

Det finns studier (Lundeborg & Nordin, 1989; Persson & Sigurd, 1984) som undersöker 

röstbeteende vid språkbyte med hjälp av perceptuell röstbedömning och akustisk röstanalys. 

Persson och Sigurd (1984) undersökte åtta kvinnor med polska som modersmål och svenska 

som andraspråk. Lundeborg och Nordin (1989) undersökte röstbeteende och röstproblem hos 

tio tvåspråkiga röstpatienter med funktionella röstrubbningar. Den perceptuella bedömningen i 

båda studierna visade att samtliga deltagare ändrade någon av röstparametrarna vid byte av språk, 

dock inte samma parametrar och inte genomgående. De parametrarna som ändrades mest var 

press, knarr, skrap, läckage och instabilitet. Den akustiska analysen visade att det fanns en 

tendens till ändring av medel F0 under språkväxlingen. Lundeborg och Nordin fann även att 

hälften av deltagarna uppgav att de upplevde mer röstproblem när de talade svenska. Endast en 

patient i Lundeborgs och Nordins studie uppvisade obefintliga skillnader i rösten. Denna patient 

var född och uppvuxen i Sverige och lärde sig svenska som barn. Lundeborg och Nordin visade 

även att det fanns ett samband mellan svenskans andel av den totala taltiden och bedömda 

skillnader i rösten mellan svenska och modersmålet. De patienterna som huvudsakligen talade 

sitt modersmål i vardagen bedömdes ha mest skillnader i rösten enligt de perceptuella och  

akustiska analyserna.  

Flera studier (Jilka & Möhler, 1989; Löwgren, 2005) visade att talaren ändrade sitt röstbeteende 

vid byte av språk men behöll vissa röstmässiga drag från modersmålet. Jilka och Möhler (1989) 

undersökte i sin studie andraspråkets påverkan på rösten, speciellt grundtonsfrekvensen. En 

grupp talare med tyska som modersmål undersöktes när de pratade amerikansk engelska. I en 

liknande studie undersökte Löwgren (2005) svenska talare när de pratade amerikansk engelska. 

Båda studierna visade att talarens röstbeteende påverkades av modersmålet vilket innebär att de 

överförde sitt F0 mönster från modersmålet till andraspråket.  Även Bruyninckx och Harmegnies 
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(1999) fann i sin studie att det fanns ett samband mellan modersmål och röst. Forskarna fann att 

infödda franska talare skiljde sig från talare med franska som modersmål i avseende på röstens 

kvalitet.  

Röstbeteende och röstproblem 

En talare ändrar normalt sitt röstbeteende vid byte av språk, vilket beskrivits ovan. Det ändrade 

röstbeteendet kan innebära att talaren använder rösten på ett annat sätt än han/hon är van vid. 

Det kan bidra till att talaren behöver spänna halsmuskulaturen och prata med ett ovant onaturligt 

tonläge, förändrad styrka och även förändrad röstkvalitet vilket kan orsaka röstproblem som kan 

yttra sig genom rösttrötthet, klumpkänsla, ont i halsen, slembildning samt harklingsbehov. Det 

röstbeteendet är skadande för rösten och även obekvämt för både talare och lyssnare 

(Hammarberg, 2008). Enligt statistiken har många röstpatienter på logopedmottaggningar 

röstproblem som orsakas av felaktig röstanvändning (fonasteni). Patienter med fonasteni 

behöver röstträning för att hitta en bra röstteknik (Fritzell, 1996). 

Ofördelaktig röstanvändning kan även bidra till att stämbandets slemhinna kan bli torr, svullen 

och irriterad vilket kan orsaka ödem och/eller organiska förändringar på stämbanden, till 

exempel stämbandsknottror eller polyper. Detta medför att stämbanden inte längre kan vibrera 

lika snabbt eller luften läcker ut och rösten kan bli hes och läckig (Hammarberg, 2008). Sådana 

patienter behöver röstträning och patienter med polyper behöver även operation (Fritzell, 1996; 

Hammarberg, 2008).  

Ofördelaktig röstanvändning är en individrelaterad riskfaktor för röststörningar. Andra 

individrelaterade riskfaktorer för röstproblem är talarens hälsa, reaktioner vid stress och 

infektionskänslighet. Det finns även miljömässiga faktorer som kan bidra till röstproblem, till 

exempel riskfaktorer i miljö, föroreningar, stress och röstkrävande arbete (Hammarberg, 2008). 

Det finns endast få studier som undersöker risk för röststörningar på grund av ett ändrat 

röstbeteende vid byte av språk samt vad de tvåspråkiga personerna upplever när de språkväxlar.  

Därför är det intressant att undersöka ifall och hur röstbeteende ändras vid språkväxling vilket 

formuleras i studiens syfte nedan.  

Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur tvåspråkiga personer upplever sina röster när de talar dels sitt 

modersmål, dels sitt andraspråk samt om det finns skillnader i rösten som kan identifieras 
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perceptuellt och/eller akustiskt vid växling av språk. Studien undersöker även ifall tvåspråkighet 

kan vara en bidragande faktor för röstproblem.  

Metod 

Metodval 

Eftersom syftet med den aktuella studien bland annat att är undersöka hur de tvåspråkiga 

upplever sina röster i samband med språkbyte samt även hur det kan identifieras akustiskt och 

perceptuellt har studien metodmässigt delats upp i tre delar: intervjuer, perceptuell 

röstbedömning och akustisk analys.  

Studiens första del, intervjuer, undersöker deltagarnas åsikter och tankar om hur de upplever sin 

röst i samband med språkbyte från modersmål till andraspråk. Intervjudelen är baserad på ett 

kvalitativt metodsynsätt som enligt Trost (2005) är ändamålsenligt för att belysa och beskriva 

enskilda individers uppfattningar och föreställningar. Fokus i kvalitativa studier ligger på att finna 

ett mönster bakom deltagarnas upplevelser utan att leta efter statistisk representativitet av något 

fenomen. Detta innebär att fokus i intervjudelen i den aktuella studien ligger på att söka efter ett 

visst mönster bakom deltagarnas svar utan att generalisera resultaten till en större, allmän grupp 

av tvåspråkiga.  

Studiens två andra delar undersöker med hjälp av perceptuell röstbedömning och akustisk analys (dvs. 

på ett kvantitativt sätt) deltagarnas röstegenskaper vid byte av språk. Tanken är att de två 

sistnämnda delarna kan ge en eventuell förklaring till de intervjuades upplevelser och visa hur 

rösten, på ett kvantitativt sätt: med hjälp av akustiska och perceptuella parametrar, beter sig vid 

förändring av språket.  

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Personer med svenska som andra språk är en heterogen grupp vilket beror på att gruppen består 

av ett stort antal invandrare från många länder med olika modersmål och som har lärt sig svenska 

i olika åldrar. I denna studie är syftet att finna ett möjligt samband mellan tvåspråkighet och en 

eventuell röstpåverkan som ett resultat av denna tvåspråkighet. Därför har följande kriterier 

valts.  
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Inklusionskriterier: 

1. Modersmål: ryska. För att underlätta analysen bör deltagarna ha samma första språk.  Det 

ryska språket har valts för att det skiljer sig från svenska och undersökaren har haft möjlighet att 

hitta tillräckligt med deltagare som kan delta i studien. 

2. Tillägnande av andraspråket: har lärt sig svenska efter puberteten med tanke på att om 

inlärningen av andraspråket påbörjas i vuxen ålder förblir de flesta andraspråksinlärare avvikande 

i sitt uttal, vilket ger avvikande intonation (Diaz, 2008). 18-årsåldern har valts som kriterium för 

pubertetens slut.  

3. Användning av första och andra språk: växlande användning i vardagen av båda språken. 

4. Språkfärdigheter i svenska:  

4.1. Kompetens: deltagare kan göra sig förstådda på svenska och det känns naturligt för 

dem att tala, skriva och läsa på svenska. 

4. 2. Utbildning: deltagare har betyg i svenska B. 

4.3. Språkens användning: båda språken används i de flesta situationer.  

Exklusionskriterier:  

1. Röstproblem: inga allvarliga nuvarande eller tidigare röstproblem som skulle kunna påverka 

studiens resultat.  

2. Röstmedvetenhet: ingen logopedisk utbildning eller liknande som skulle kunna ge deltagarna 

en högre röstmedvetenhet.  

Ingen av deltagarna blev exkluderad enligt exklusionskriterierna.  

Val och presentation av deltagare 

Denna studie har sammantaget både kvantitativa och kvalitativa inslag. Antal deltagare i 

kvalitativa undersökningar är beroende av bland annat studiens kostnader, tidsaspekter och syfte 

och fyra till fem personer är det bästa alternativet för att få ett någorlunda lätthanterbart material 

som kan ge en bra översikt över frågeställningen (Trots, 2005). Med detta i åtanke har det blivit 

ett bekvämlighetsurval i den aktuella studien. Fem kvinnor har valts som optimalt antal deltagare. 

För att garantera eventuellt bortfall kontaktades åtta kvinnor totalt. Några kvinnor tackade nej till 

deltagandet och det slutliga urvalet blev fem deltagare. Samtliga deltagare har bott i Sverige i 

mellan 5 och 8 år och de flesta har även läst svenska på samma komvux i Småland. Samtliga 

deltagare bor i Småland. Deltagarna presenteras nedan med fiktiva namn.  
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Deltagare 1: Irina; ca 25 år, lärde sig svenska efter 20 års ålder  

Deltagare 2: Masha; ca 30 år, lärde sig svenska efter 25 års ålder  

Deltagare 3: Varja; ca 30 år, lärde sig svenska efter 25 års ålder  

Deltagare 4: Vesna; ca 40 år, lärde sig svenska efter 35 års ålder 

Deltagare 5: Jana; ca 30 år, lärde sig svenska efter 20 års ålder. 

Genomförande 

Studien genomfördes under vinter 2009-2010 i Jönköping och Linköping. Kontakten togs med 

en deltagare i taget, först per telefon eller e-majl där studien presenterades för eventuella 

deltagare och sedan ett personligt besök med detaljerad presentation av studien och överlämning 

av informationsbrev.  Några veckor efter presentation av studien har undersökaren gjort besök i 

deltagarnas hem för datainsamling.  

Nedan beskrivs datainsamlings- samt analysmetoderna för studiens alla tre delar: intervju, 

perceptuell röstbedömning samt akustisk röstanalys.  

Intervjuer 

Datainsamling och bearbetning 

En öppen semistrukturerad intervju användes med samma frågor till alla deltagare. Frågorna är 

sammanfattade i en Intervjuguide (Bilaga 4) som är utformad av intervjuaren speciellt för den 

aktuella studien. Intervjuguiden är utformad enligt Trosts bok Kvalitativa intervjuer (2005) och 

målet var att få en kort, icke-detaljerad lista över frågeområden som deltagarnas bakgrund, 

tvåspråkighet och röst. Tanken var att för mycket detaljer kunde störa själva intervjun, 

bearbetningen och analysen. Intervjuguiden består av både slutna och öppna frågor med flera 

svarsmöjligheter. Samtliga deltagare har även fyllt i en Enkät (Bilaga 3) där de svarade på frågor 

om sitt modersmål, andraspråk och röst.  

Intervjuerna genomfördes under två veckor i februari 2010. De ägde rum i deltagarnas hem och 

tog ungefär 30-50 minuter för varje deltagare. Under intervjun förde undersökaren 

minnesanteckningar för bättre förståelse och tolkning av resultaten. Med deltagarnas 

godkännande blev intervjuerna inspelade på en bandspelare Marantz pmd660 med intern 

mikrofon. Målet med inspelningen var att undersökaren inte skulle bli låst till egna anteckningar 

och skapa mer informell stämning under samtalet. Intervjuerna var på svenska med vissa inslag 

av ryska vilket berodde på att en del deltagare hade lättare att uttrycka sina upplevelser på ryska. 
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Direkt efter intervjun blev alla intryck med tankar och funderingar antecknade. Intervjuerna blev 

transkriberade, en intervju i taget. Därefter blev intervjuerna analyserade i enlighet med 

”Grounded theory”, vilket beskrivs nedan.  

Analys med Grounded Theory 

Huvudtanken med GT är att generera nya teorier eller modeller och se samband mellan olika 

företeelser genom att studera verkligheten med hjälp av intervju eller observation (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Metoden innebär enligt Bryman (2001) att ingen hypotes eller teori formuleras 

innan analysen börjar utan forskaren formulerar en teori efter databearbetningen. En fördel med 

GT är att forskaren inte behöver följa alla analyssteg i metoden utan det är viktigt att förstå den 

grundläggande tanken bakom teorin och anpassa till sin forskningssituation (Alvesson & 

Sköldberg, 1994; Gunnarsson, 2002). I den aktuella studien använder sig forskaren av GT med 

en viss anpassning till analysdata.  

Analys med GT delas in i flera olika steg som innebär att materialet först bryts ner i mindre delar, 

sedan systematiseras, kategoriseras och sammanfattas till större kategorier. I den aktuella studien 

började analysen med att intervjuerna lästes igenom några gånger för att skapa en helhetsbild 

utan att skriva anteckningar. Sedan började den egentliga analysen, kodningen, i enlighet med 

Corbin och Strauss (2008). Kodning innebär att forskaren kommer fram till olika nyckelbegrepp 

genom att dela in materialet i flera grupper som hör ihop och som uttrycker vissa företeelser och 

fenomen. Det finns några nivåer inom kodningen: öppen, axial och selektiv. Öppen kodning 

innebär generering av betydelsefulla nyckelord med syfte att komma fram till huvudproblemet. 

Intervjuerna lästes igenom rad för rad, bröts ner i fragment och relevanta nyckelord antecknades 

i marginaler. Efter varje intervju har ungefär 20-40 nyckelord noterats. Sedan gjordes axial 

kodning vilket innebär att alla nyckelorden blev utskrivna och sorterades i större kategorier, 

nyckelkategorier, som innehåller flera nyckelord som hör ihop eller har gemensamma 

egenskaper. Till slut utfördes den selektiva kodningen vilket innebär att de preliminära 

kategorierna har förts samman till en kärnkategori som innehåller alla nyckelkategorierna och 

förklarar det mesta som händer inom det studerade området. Totalt har det blivit tre 

kärnkategorier som belyser olika aspekter av deltagarnas upplevelser.   
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Perceptuell röstbedömning 

Datainsamling och bearbetning 

Datainsamling för den perceptuella analysen skedde med hjälp av digitalbandspelare Marantz 

pmd660 med extern mikrofon av märket MB k3 med fast stativ. För samtliga deltagare mättes 

avståndet från munnen till mikrofonen och det uppgick till 30 cm.  

För den perceptuella analysen spelades deltagarnas röster in först på svenska och sedan på ryska. 

Inspelningarna började med att deltagarna fick presentera sig, berätta om dagens datum samt 

staden de var i för att värma upp rösten. ’Nordanvinden och Solen’ samt översättning av den på 

ryska (Bilagor 7 resp. 6) valdes som underlaget för inspelningen. Översättningen gjordes av 

undersökaren som har ryska som modersmål. Efter textläsningen fick deltagarna beskriva 

”Restaurangbilden” (Bilaga 8).  Deltagarna fick bekanta sig med texterna och bilden i flera 

minuter före inspelningen. Det blev totalt tio ljudfiler på ungefär två minuter var som innehöll 

både läsning och beskrivning till en bild (spontantal).  

Efter inspelningen klipptes inspelningarna till kortare ljudfiler.  De första och sista 20-30 

sekunderna klipptes bort. Som resultat blev det tio ljudfiler på ungefär en minut var. Alla ljudfiler 

samt två dubbletter, en på varje språk, totalt tolv stycken, kodades och brändes på en CD-skiva 

eller kopierades på ett usb-minne i slumpmässig ordning. Sedan överlämnades inspelningarna till 

tre röstlogopeder för en perceptuell analys.  

Perceptuell röstbedömning med SVEA 

Samtliga ljudfiler skickades till tre röstlogopeder för perceptuell bedömning enligt SVEA-

blanketten (Bilaga 5). SVEA är ett bedömningsformulär som används både kliniskt och i 

röstforskning för audio-perceptuell röstanalys. Versionen som används i den aktuella studien 

innehåller 14 röstegenskaper. Röstens kvalitativa egenskaper som till exempel läckage, press och 

knarr bedöms på en 100 mm VAS-skala. Röstens register, taltonläge och röststyrka bedöms 

också i formuläret (Hammarberg, 2000). Efter bedömningen bearbetades och sammanfattades 

resultaten i Microsoft Excel. Medelvärde från de tre logopedernas skattningar på alla parametrar 

beräknades. Värden från de två dubbletterna användes också i beräkningen av medelvärden. 

Resultaten resumerades sedan i fem diagram som visar röstegenskaper för varje deltagare och en 

tabell som visar sammanfattande resultat för alla deltagare och samtliga parametrar. 

Röstegenskaper som inte bedömdes förekomma i rösterna utelämnades i sammanställningarna.  
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Akustisk analys 

Datainsamling och bearbetning 

Datainsamlingen för den akustiska analysen utfördes samtidigt och med samma utrustning som 

vid den perceptuella bedömningen. Som underlag för inspelningen användes ett kort stycke ur 

”Nordanvinden och Solen” på svenska och på ryska (Bilaga 9). Deltagarna läste materialet fem 

gånger på varje språk, först på svenska och sedan på ryska. Totalt blev det 50 inspelningar som 

klipptes till kortare ljudfiler på ungefär 10-12 sekunder var där samtliga deltagare säger samma 

fras. Filerna blev kodade från 1 till 50 och analyserades sedan med hjälp av Praat.  

Analys med Praat 

Akustisk analys utfördes med hjälp av Praat, ett akustiskt talanalysprogram som används främst 

av fonetiker samt röstforskare (Schötz, 2007). Det som ansågs vara viktigt för studiens syfte och 

beräknades var medel F0 i Hz och genomsnittlig tonhöjdsvariation uttryckt i semitoner (SD).  Först 

beräknades medel F0 och SD för samtliga 50 ljudfiler. För varje röstparameter blev det fem 

värden på svenska och fem värden på ryska per deltagare. Först har det högsta och det lägsta 

värdet av de fem värdena exkluderats och sedan beräknades medelvärde på de resterande tre 

värdena. Som resultat blev det ett medelvärde för varje parameter och varje språk per deltagare. 

För den genomsnittliga tonhöjdsvariationen har även procentuell skillnad mellan röster på ryska 

och svenska beräknats. Alla uträckningar gjordes i programmet Microsoft Excel. 

Validitet och reliabilitet  

Intervjuer 

För att uppnå bättre kommunikativ validitet har inga detaljerade förkunskaper i den aktuella 

forskningen om tvåspråkighet och röst inhämtats innan intervjugenomförandet.  Kontrollfrågor 

som har inkluderats i intervjun samt stort antal öppna intervjufrågor har bidragit till högre 

reliabilitet. Alla informanter fick utskrift från intervjun och hade möjlighet att rätta felaktiga 

uppfattningar.  Endast en deltagare korrigerade uppgiften om antal år hon har bott i Sverige. 

Perceptuell röstbedömning 

Användning av digital bandspelare med extern mikrofon har ökat kvalitén på röstinspelningarna 

vilket bidrar till högre validitet.   

Genom att inspelningarna analyserades av tre röstlogopeder och medelvärde på deras 

bedömningar beräknades har interbedömarreliabiliteten kunnat mätas. Överensstämmelsen mellan 

de olika logopedernas bedömningar beräknades med hjälp av ICC (Intraklasskoefficient) som 
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enligt Shrout och Fleiss (1979) kan användas i studier där ett visst antal parametrar bedöms av 

flera bedömare. Följande ICC kriterier har använts: ICC < 0,40 innebär svag reliabilitet, 0,40-

0,59 innebär måttlig reliabilitet, 0,60-0,75 innebär god reliabilitet och 0,75-1 innebär utmärk 

reliabilitet (Brower, Cullham, Liston & Grant, 1998). I den aktuella studien finns det en stor 

skillnad mellan bedömningarna av en logoped (Logoped 1) och bedömningarna av två andra 

logopeder (Logoped 2 och 3). Därför har ICC beräknats både för samtliga tre logopeder (ICC-1) 

och för de två logopeder som är mer lika i sina bedömningar (ICC-2). ICC-1 är svag för 

parametrarna ”skrap” (ryska och svenska), ”skrovel” (ryska), ”hårda ansatser” (ryska), ”press” 

(ryska) och ”läckage” (svenska). Som lägst är den 0,07 (”skrap” på ryska). För andra parametrar 

är intrabedömarreliabiliteten god eller utmärkt. ICC-2 är utmärkt för alla parametrar utom 

”skrovel” (ryska) och ”läckage” (svenska) där den är måttlig.  

För att öka intrabedömarreliabilitet har två dubbletter inkluderats i det analyserade materialet och 

överensstämmelse mellan bedömarnas skattningar har beräknats med hjälp av Spearmans 

rangkorrelation. Spearmans rangkorrelation uttrycker samband mellan två variabler med en 

koefficient som kan variera mellan ”-1” till ”1”, där ”0” uttrycker inget samband, ”1” uttrycker 

maximalt positivt samband och ”-1” uttrycker maximalt negativt samband (Ejlertsson, 2003). I 

den aktuella studien är Spearmans rangkorrelation 1 (Logoped 1), 1(Logoped 2) och 0,39 

(Logoped 3) för bedömningarna av röster på ryska. För bedömningarna av röster på svenska är 

korrelationen 0,98 (Logoped 1), 0,14 (Logoped 2) och 0,93 (Logoped 3). Logoped 1 har den 

högsta intrabedömarreliabiliteten.  

Akustisk analys 

För att försäkra högre reliabilitet har samma inspelningsutrustning använts för samtliga deltagare 

och avståndet mellan mikrofonen och deltagarnas mun har mätts noggrant. Val av 

inspelningsutrustning av hög kvalitet samt dataprogram Praat som analysprogram bidrar till 

studiens högre reliabilitet eftersom det ökar resultatens precision.  

Etiska överväganden 

Deltagarna har informerats om studien genom att få muntlig och skriftlig information, 

Informationsbrev (Bilaga 1). Alla informanter kunde bestämma själva över sitt deltagande och 

har skriftligt gett sitt godkännande till att delta i studien, Godkännande (Bilaga 2). Full 

anonymitet kunde inte utlovas vilket beror bland annat på att deltagarnas röster var inspelade 

samt på att undersökaren känner alla informanter. Dock blev samtliga deltagare informerade om 

forskarens tystnadsplikt och om att deras identitet kommer att skyddas och förbli anonym för 
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Kunskaper och medvetenhet 
om rösten 

 

Medvetenhet om den egna 
rösten 

 

Kunskaper om rösten  

läsaren. Alla respondenter fick fiktiva namn och deras exakta boendeort förekommer inte i 

studien. All data har behandlats konfidentiellt, inspelade intervjuer har förstörts efter 

transkriptionen. Transkriptionerna är kodade och har förvarats utom räckhåll för obehöriga när 

de inte aktivt använts i arbetet. Deltagarnas svar på intervjufrågorna har presenterats på 

gruppnivå och deltagarnas identitet kan inte identifieras.  

Resultat 

Intervjuer 

Resultatredovisning av intervjuerna börjar med beskrivning av resultat från enkätundersökningen 

och fortsätter med analys av intervjuerna enligt Grounded theory.  

 

Enligt enkätundersökningen pratar fyra av fem deltagare mest svenska i vardagen (70-95% av 

tiden). Endast en deltagare (Varja) uppger att hon pratar ryska mer än svenska (70% resp. 30%). 

I arbetet/i skolan pratar alla deltagare huvudsakligen svenska (60-95 % av tiden). På 

fritiden/hemma pratar fyra av fem deltagare huvudsakligen svenska (55-70%). Endast en 

deltagare (Varja) pratar mest ryska på fritiden.  

 

Analysprocessen av intervjuerna enligt Grounded theory resulterade i tre kärnkategorier: 

Kunskaper och medvetenhet om rösten, Åsikter och upplevelser samt Situation. Kategorierna är 

presenterade i en viss ordning som tycks vara logisk för att kunna följa analysen.  

Kunskaper och medvetenhet om rösten 

En schematisk bild över första kärnkategorin med dess underkategorier presenteras i Figur 1.  

  

 

 

 

 Figur 1.  Kärnkategori 1, Medvetenhet och kunskaper om röste n, med två 

underkategorier.  

Något som återkommer i de flesta intervjuerna är att deltagarnas kunskaper om vad rösten är 

varierar. Flera har varit osäkra på vad som menas med rösten och har förväxlat vissa 

röstparametrar med språkliga parametrar (t.ex. betoning och intonation) och ibland har det 

behövts en förklaring eller en översättning för att kunna tyda vad de intervjuade menar. 
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Åsikter och upplevelser 

 

Förändring i 
röstparametrarna  

Tankar om röstbyte vid 
språkbyte  

’Vad menar du med rösten? Intonation? Betoning?’  

Flertalet gånger under intervjuerna har det förekommit det att deltagarna har varierande 

medvetenhet om den egna rösten. Flera berättar att de inte tänker mycket på sin röst 

överhuvudtaget och menar att rösten inte är något de ’grubblar över’. En av intervjupersonerna 

förklarar detta med att hon aldrig haft några problem med rösten och därför inte har reflekterat 

så mycket över hur hon låter.  

’Min röst? Ja, den är väl ok. Det är väldigt svårt för mig att bedöma hur jag låter… det var ju 

aldrig något problem med den’.   

’Jag har inte tänkt så mycket egentligen på min röst, det är väldigt svårt för mig att säga hur den är’.  

 

Det har visat sig att flera har svårt att hitta ord för att beskriva sina tankar och upplevelser om 

rösten. En deltagare försöker beskriva variation i sin röst genom att låta på olika sätt, till exempel 

genom att ändra sin taltonläge så att rösten skulle låta mörk eller ljus.  

’Jag pratar lite annorlunda, men jag kan inte sätta ord för det’.  

Åsikter och upplevelser 

Figur 2 visar en schematisk bild över den andra kärnkategorin med dess underkategorier som 

beskriver vad deltagarna tycker om sitt röstbeteende i samband med växling av språk och vilka 

röstparametrar som påverkas vid språkbyte enlig deltagarna.  

 

 

 

 

 

Figur 2.  Kärnkategori 2, Åsikter och upplevelser, med två u nderkategorier. 

Under intervjun framgick det att alla deltagare hade olika tankar om röstbyte vid språkbyte. Flera 

intervjuade tycker att deras röst låter annorlunda när de pratar sitt modersmål i jämförelse med 

andraspråket och berättar att de känner att de ändrar och anpassar sin röst till svenska.   

’Jag försöker anpassa min röst till svenska melodin och då upplever jag mig själv som om jag pratar 

annorlunda… tystare kanske’.   

Flera som upplever ett samband mellan språkbyte och röstförändringar betonar att modersmålet 

är viktig vid språkbyte. De menar att ifall modersmålet skiljer sig mycket från andraspråket 

påverkar det inte bara uttalet (språklig parameter) utan även rösten.  
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’Det smittar ju liksom, jag menar ryska… och man anpassar sig till språket… man betonar ju 

annorlunda och kanske pratar lite snabbare’. 

En av deltagarna uppger att hon inte alls upplever några skillnader i rösten vid språkbyte och 

menar att hennes röst låter likadan på ryska och svenska. Hon motiverar det med att rösten är en 

del av personligheten som inte ändras vid byte av språk. 

’Man kan inte ha en svensk och en rysk personlighet, det blir ju liksom att jag har samma röst på 

svenska. Även om det blir en annan melodi’.  

Däremot menar den intervjuade att det endast är de språkliga parametrarna som skiljer sig mellan 

svenska och ryska och inte rösten.  

’… jag tror inte att det är just röst som skiljer sig, man har ju en röst… Det känns inte 

annorlunda vad gäller rösten, det är betoningen och melodin som skiljer sig’.  

Några deltagare har en del motsägelser i sina utsagor under intervjun när de först säger att de inte 

känner några skillnader i rösten vid byte av språk och sedan påstår att rösten låter annorlunda på 

svenska i jämförelse med ryska. 

Som det har nämnts tidigare var inte alla deltagare överens ifall byte av språk påverkar rösten. De 

intervjuade som tyckte sig se samband mellan språkbyte och röständring pratade om förändring i 

röstparametrarna. En parameter som nämndes av flera var röststyrka. 

En del intervjuade uppger att röststyrkan är lägre på andraspråket och deras röster är tystare och 

mer återhållna på svenska i jämförelse med ryska. En deltagare förklarar det med att ryska som 

språk är mer intensivt än svenska vilket påverkar rösten som blir ”tystare”, ”lugnare” och 

”försiktigare”.  

’… jag kanske pratar lite tystare på svenska… ibland tycker jag att jag borde tala högre’.  

’Jag försöker anpassa min röst till svenska melodin och då upplever jag mig själv som om jag pratar 

annorlunda… tystare kanske, ryska är ju så stark och intensiv, svenska är annorlunda, lugnare 

och försiktigare eller så. Du förstår vad jag menar’.   

Taltempo är en parameter som tycks ändras vid byte av språk och påverkar även rösten som blir 

mer ansträngd. Flera tycker att de pratar snabbare på sitt modersmål. Det förklaras med att det 

känns svårare att prata svenska, att det behövs mer ansträngning, koncentration och tänkande.  

’Jag pratar snabbare på ryska. Man pratar ju mer avkopplad, du behöver inte vara ansträngd.  På 

svenska prata jag mycket långsammare, på ryska blir det alltid nästan för fort’.  
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Situation  

Samtalspartner 

 
Samtalsmiljö  

Deltagarnas emotionella 
och hälsomässiga tillstånd 

Situation 

Den tredje kärnkategorin (Situation) med dess underkategorier presenteras i Figur 3. Alla 

intervjuade uppger att situationen är viktig för hur de upplever sin röst vid språkbyte. Det har 

framkommit i flera intervjuer att rösten kan låta mycket annorlunda i olika situationer och det 

kan vara ännu mer framträdande vid byte av språk. Enligt deltagarna innebär situation tre olika 

områden: samtalspartner, samtalsmiljö och deltagarens emotionella och hälsomässiga tillstånd.  

 

 

  

 

 

 

 

Figur 3 . Kärnkategori 3, Situation, med tre underkategorie r.  

Något som återkommer i alla intervjuer är  att samtalsmiljö har en stor påverkan på hur deltagare 

upplever sin röst vid språkbyte. Stressande miljö som kräver psykisk och fysisk ansträngning 

tycks ha en stor påverkan på rösten särskild vid byte av språk. Med stressande miljö menas bl.a. 

miljö med många okända människor, bullriga platser samt svåra eller ovanliga situationer. Till 

exempel, en deltagare beskriver att hon upplever det svårt att prata i telefon, särskilt på svenska. 

Det innebär att hon måste anstränga sig extra mycket och upplever att det påverkar rösten.  

’… den skiftar mycket, hur jag upplever min röst… den är olika i olika situationer… Min röst 

varierar mycket. När jag pratar i telefon är den mycket mer pippig, den blir liksom högre… 

särskilt på svenska, man blir ju nervös’.  

 

Ett ämne som tas upp i samtliga intervjuer var samtalspartners roll. Oberoende av vilket språk som 

talas är det lättare att prata med personer som är bekanta, trevliga och är på gott humör. Många 

uppger att en otrevlig samtalspartner kan bidra till att det blir mer ansträngt att prata vilket även 

kan påverka rösten särskilt när man pratar sitt andraspråk.  

Det har framkommit att flera deltagare tycker att det är lättare att prata svenska med rysktalande 

personer än med svensktalande. En deltagare berättar att hon brukar prata tystare med svenskar 

och är mer högljudd på ryska. Hon förklarar det med att hon är osäker på sitt uttal och pratar 

tystare för att eventuella brytningsfel inte skulle höras.   
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‘Det beror på situationen förstås… det beror på vem jag talar med, chefen, klassen, kompisen… 

Ibland kommer jag på att jag talar för tyst, särskilt om det är svenskar… jo, man vet ju inte om 

man uttalar rätt så försöker man prata tystare’.  

Det som nämns flertalet gånger under intervjuerna är vikten av deltagarnas egna emotionella och 

hälsomässiga tillstånd. De flesta intervjuade berättar att fysisk och psykisk ansträngning, trötthet 

och sjukdom kan bidra till att rösten upplevs annorlunda speciellt när de talar sitt andraspråk.  

’När jag är trött kan det låta väldigt konstigt, man hör själv att man låter väldigt konstigt’.  

’Det är svårt att prata ett annat språk, särskild när man är stressad och inte avkopplad… jo, 

man låter ju annorlunda då, spänd och så’.  

Däremot kan rösten låta mycket bättre och klarare om deltagarna är glada och friska oberoende 

av vilket språk man talar. En del intervjuade påpekar att eget tillstånd och humör har större 

påverkan på rösten än byte av språk. 

’… när jag är lycklig och utsövd så låter min röst annorlunda, det är inget med språket att göra. 

Jag gillar min röst, men när jag är trött vill jag inte prata. Rösten blir liksom dov och låter äldre’.  

Perceptuell röstbedömning 

Resultat från den perceptuella röstbedömningen redovisas separat för varje deltagare för att 

beskriva deras profiler (Figurer 4-8). Figurerna visar förekomst av vissa röstkvaliteter på ryska 

och svenska vid läsning och spontantal för varje deltagare. Figurerna visar medelvärde av 

skattningar gjorda av tre logopeder på skala 0-100. Resultaten beskriver även andra 

röstegenskaper som inte visas i figurerna utan redovisas i text (t.ex. röststyrka, nasalitet och 

register). Sedan presenteras resultaten gruppvis.   

Redovisning av resultat för varje deltagare 

Irina 

Irinas röststyrka är normal på både svenska och ryska. Taltonläget på ryska är något högre än 

svenska. På svenska är taltonläget högre i spontantal än vid läsning. Irinas röst är något 

hypernasal på svenska men inte på ryska. Det finns även skillnad i Irinas register på svenska: det 

är modal vid läsning men inte i spontantal, det vill säga det förekommer registerbrott i spontantal 

på svenska. Figur 4 visar bedömningen av vissa röstkvaliteter baserad på medelvärde från de tre 

bedömarna. Irina har mer läckage, knarr och skrovel på svenska i jämförelse med ryska. Rösten 

är lite mer instabil på svenska i jämförelse med ryska. Skrap förekommer på både ryska och 

svenska. Press är något lite mer uttalad på ryska än på svenska. 
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Figur 4.   Förekomst av vissa röstkvaliteter på ryska respek tive svenska hos 

Irina under läsning och spontantal (medelvärde från  de tre logopedernas 

skattningar på skala 0-100).   

 

Masha 

Mashas röststyrka är normal på svenska och ryska. Taltonläget är normalt på svenska och något 

högt på ryska. Rösten är något hypernasal på svenska men inte på ryska. Masha har något 

snabbare taltempo på ryska än på svenska. Figur 5 visar bedömning av vissa röstkvaliteter i 

Mashas röst.  Rösten är något skrovlig på svenska men inte på ryska. Förekomst av hårda 

ansatser och läckage är lite högre på svenska än på ryska. Rösten är något mer pressad och 

knarrig på ryska än på svenska.  
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Figur 5.  Förekomst av vissa röstkvaliteter på ryska respekt ive svenska hos 

Masha under läsning och spontantal (medelvärde från  de tre logopedernas 

skattningar på skala 0-100). 

Varja 

Varjas röststyrka och taltonläge är normala och skiljer sig inte mellan svenska och ryska. Varja är 

något hypernasal på svenska. Perceptuell bedömning (se Figur 6) visar att Varjas röst har 
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betydligt mer skrap, hårda ansatser och är något mer pressad på svenska i jämförelse med ryska. 

Knarr förekommer på svenska men inte på ryska. Rösten är även något instabil på svenska.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

läckage

press

knarr

hårda ansatser

skrap

instabil

mm på VAS-skala

rö
st

eg
en

sk
ap

er

svenska

ryska

Figur 6.  Förekomst av vissa röstkvaliteter på ryska respekt ive svenska hos 

Varja under läsning och spontantal (medelvärde från  de tre logopedernas 

skattningar på skala 0-100).   

 

Vesna 

Röststyrkan är något låg på både svenska och ryska (lite lägre på svenska). Taltonläget är något 

högt på både språken (högre på ryska). Vesna är i modalregister på ryska och har lite registerbrott 

på svenska. Enligt Figur 7 har Vesnas röst mer skrap och press på ryska i jämförelse med 

svenska. Hon har mer hårda ansatser på svenska än på ryska. Rösten är något skrovlig på ryska 

men inte på svenska. Lite knarr och läckage finns på båda språken. 
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Figur 7.  Förekomst av vissa röstkvaliteter på ryska respekt ive svenska hos 

Vesna under läsning och spontantal (medelvärde från  de tre logopedernas 

skattningar på skala 0-100).   

 

Jana 

Röststyrkan är normal på svenska och ryska. Taltonläget är något högt på svenska och ryska.  

Jana är i modalregister på båda språken. Hon uppvisar ganska stor skillnad mellan läsning och 

spontantal på svenska och vissa röstkvaliteter som knarr och press är mer uttalade vid läsning. 
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Figur 8 visar förekomst av vissa röstkvaliteter i Janas röst. Rösten är ganska pressad och något 

knarrig på både ryska och svenska. Skrap förekommer endast på ryska. Rösten är även något 

instabil på svenska.  
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Figur 8.  Förekomst av vissa röstkvaliteter på ryska respekt ive svenska hos 

Jana under läsning och spontantal (medelvärde från de tre logopedernas 

skattningar på skala 0-100).   

Sammanfattat  resultat för perceptuell röstbedömning 

Tabell 1 visar sammanfattat resultat för perceptuell röstbedömning för vissa röstkvaliteter. 

Tabellen visar värden för olika röstkvaliteter på ryska och svenska (medelvärden från de tre 

bedömmarna på skala 0-100) och förändringarnas karaktär (mer eller mindre förekomst på 

svenska och ryska). Tabellen beskriver även vissa röstkvaliteter i text.  

Enligt tabellen finns det skillnader mellan vissa röstegenskaper på ryska och svenska. De 

egenskaperna är läckage, knarr, press, hårda ansatser, skrovel, skrap, nasalitet, taltonläge, register 

samt röststyrka. Tabellen visar att skillnaderna är olika stora hos olika deltagare. En del skillnader 

är mycket små (t.ex. läckage hos Jana) medan andra är större (t.ex. hårda ansatser hos Varja). 

Vissa röstkvaliteter förekommer mer på ett språk än på ett annat. Till exempel har samtliga 

deltagare mer läckage på svenska än på ryska. Öppen nasalitet förekommer hos tre deltagare och 

endast på svenska. De tre logopedernas skattningar har även visat att alla deltagare utom Varja 

har ganska högt taltonläge på svenska och/eller ryska. Två deltagare (Irina och Vesna) har 

registerbrott på svenska men inte på ryska.  

 

 

 



23 

 

Tabell 1 

Samtliga röstkvaliteter på ryska och svenska (medel värde på de tre 

logopedernas skattningar på 0-100 mm VAS-skala) och  skillnad (>/<) 

Läckage  
(skattning på 

VAS-skala) 

Press  
(skattning på 

VAS-skala) 

Knarr  
(skattning på  

VAS-skala) 

 

ryska svenska  skillnad  ryska svenska  skillnad  ryska svenska  skillnad  

Irina 2 21    < 1)  13 7 > 19 39 < 

Masha 3 9 < 40 30 > 14 12 > 

Varja 3 7 < 11 19 < 0 10 < 

Vesna 6 7 < 14 10 > 5 6 < 

Jana 1 3 < 36 37 < 10 14 < 

 
Hårda ansatser  
(skattning på  

VAS-skala) 

Skrovlighet 
(skattning på  

VAS-skala) 

Skrap         
(skattning på  

VAS-skala) 

 

ryska svenska  skillnad  ryska svenska  skillnad  ryska svenska  skillnad  

Irina 11 12 < 1 18 < 21 22 < 

Masha 8 14 < 0 22 < 19 13 > 

Varja 4 40 <    4 23 < 

Vesna 17 38 < 8 0 > 22 8 > 

Jana 9 2 > 0 4 > 22 0 > 

 Andra röstegenskaper  

 ryska 
 

svenska skillnad  

Irina 
Högre taltonläge än på 
svenska 
 

Högt taltonläge 
Hypernasal 
Något instabil 
Registerbrott i spontantal  

          > 

< 

< 

< 

 

Masha  

Hypernasal 
Högre taltonläge 
Snabbare taltempo  

< 

< 

< 

Varja  
Hypernasal 
Något instabil  

< 

< 

Vesna 
 Högre taltonläge 

Lägre röststyrka 
Registerbrot  

< 

< 

< 

Jana 
Högt taltonläge Högt taltonläge 

Stor skillnad i kvalitetera 
mellan läsning och spontantal  

 

< 

 

1)  ”< ” /”>”innebär att skattning av en röstegenskap p å svenska är 

högre/lägre än skattningen på ryska .  
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Akustisk analys 

Resultat för den akustiska analysen för samtliga deltagare presenteras i Figur 9 som visar medel 

F0 och Figur 10 som visar genomsnittlig tonhöjdsvariation (SD). Ett tillägg som inte 

framkommer i tabellerna är att deltagarnas taltempo under läsningen var ganska snabbt.   

Figur 9 visar att samtliga deltagare har medel F0 över 200 Hz på både ryska och svenska. På 

ryska varierar medel F0 mellan 206 och 246 Hz (226,3 Hz i genomsnitt för samtliga deltagare) 

och på svenska är den mellan 204 och 243 Hz (221,8 Hz i genomsnitt). Alla deltagare har ett 

lägre medel F0 på svenska i jämförelse med ryska. Den största skillnaden uppvisas av Vesna och 

är 18 Hz (222-204 Hz).  

Irina Masha Varja Vesna Jana

Medel F0               
ryska (Hz) 225 231 206 222 246

Medel F0              
svenska(Hz) 219 226 205 204 243

0

50

100

150

200

250

300

H
z

deltagare

 

Figur 9.  Medel F0 (genomsnittlig grundtonsfrekvens) i Hz på  ryska 

respektive svenska hos samtliga deltagare vid läsni ng av text.   

Den genomsnittliga tonhöjdsvariationen i semitoner (SD) på ryska och svenska presenteras i 

Figur 10. SD är mindre på svenska i jämförelse med ryska för samtliga deltagare. På ryska är den 

mellan 3,2 (Jana) och 4,7 semitoner (Vesna) och är 3,8 semitoner i genomsnitt för samtliga 

deltagare. På svenska är medelvärde för SD 3,2 semitoner (för samtliga deltagare) och den 

varierar mellan 2,3 (Masha) och 4,2 semitoner (Vesna). Detta innebär att samtliga deltagare har 

ett mindre SD på svenska än på ryska.  Den procentuella skillnaden för  SD mellan ryska och 

svenska varierar mellan 6 och 45 % (Jana resp. Masha). 



25 

 

Irina Masha Varja Vesna Jana

Genomsnittlig F0-
variation ryska 

(semitoner)
4,2 3,4 3,4 4,7 3,2

Genomsnittlig F0-
variation svenska 

(semitoner)
3,4 2,3 3 4,2 3

-24% -45 % -10% -12 % -6%

0

1

2

3

4

5

s
e
m

it
o
n

e
r

deltagare

Figur 10.  Genomsnittlig tonhöjdsvariation i semitoner (SD) p å ryska och 

svenska under läsning för samtliga deltagare. Proce ntvärde ovanför figuren 

visar förändring av tonhöjdsvariationen i procent. Negativa värden innebär 

mindre tonhöjdsvariation på svenska i jämförelse me d ryska.  

Diskussion 

Diskussionen börjar med en resultatdiskussion som är indelad i fyra delar: intervjuer, perceptuell 

röstbedömning, akustisk analys och jämförelse av analyserna. Diskussionen fortsätter sedan med 

en metoddiskussion, slutsatser och förslag till framtida studier.  

Resultatdiskussion 

Det är viktigt att poängtera att studiens resultat och analys endast kan tolkas som tendenser för 

den grupp av tvåspråkiga kvinnor med ryska som modersmål och svenska som andraspråk (som 

har lärt sig svenska i vuxen ålder). Tendenserna kan inte generaliseras till alla tvåspråkiga. Dock 

kan de vara intressanta och tankeväckande även med tanke på andra tvåspråkiga personer som 

kan uppvisa liknande tendenser.  

Intervjuer 

Syftet med intervjuerna är att undersöka deltagarnas tankar och upplevelser om sin egen röst vid 

växling av språk. Resultaten har visat att trots att deltagarnas åsikter varierar finns det några 

tendenser vilka kan sammanfattas till kärnkategorier som samtliga deltagare uttalade sig om: 

kunskaper och medvetenhet om rösten, åsikter och upplevelser och situation.   

I den första kategorin, kunskaper och medvetenhet om rösten, har det framkommit att de flesta 

deltagarna inte har mycket kunskaper om vad rösten är. Flera blandar ihop språkparametrar med 
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röstparametrar, har svårigheter med att beskriva hur deras egna röster låter och sätta ord på sina 

upplevelser. Dessa observationer liknar vad Johansson (2006) skrev i sin artikel om att talare 

oftast inte är medvetna om hur deras röster låter. Den låga röstmedvetenheten kan möjligtvis 

förklaras av att ingen deltagare haft röstproblem och inte behövt tänka mycket på sin röst. Den 

kan även förklara en del motsägelser i deltagarnas utsagor under intervjun när flera först säger att 

de inte känner några skillnader i rösten vid byte av språk och sedan påstår att rösten låter 

annorlunda på svenska i jämförelse med ryska. Det vore intressant att veta hur de intervjuade 

skulle beskriva sin röst ifall de hade bredare röstmedvetenhet, till exempel om de sjöng i kör, och 

ifall det skulle påverka deras svar. Å andra sidan kan det vara ett tecken på att deltagarna inte 

upplever några svårigheter med rösten vid byte av språk och därför inte behöver tänka på det.   

Den andra kategorin som samtliga berörde, Åsikter och upplevelser, innebär att de flesta deltagarna 

tycker att deras röster låter annorlunda när de pratar svenska i jämförelse med ryska.  Många 

förklarar det med att de språkliga skillnaderna mellan ryska och svenska bidrar till röständring vid 

byte av språk. Det innebär att deltagarna är medvetna om att vid byte av språk uppstår det 

transfer (dvs. överföring av det språkliga beteendet). Transfern påverkar inte endast de språkliga 

egenskaperna som prosodi utan även rösten vilket innebär att talaren anpassar sitt röstbeteende 

till det nya språket. Det stämmer även överens med vad Bruyninckx och Harmegnies (1999) och 

Lundeborg och Nordin (1989) fann i sina studier om att det finns ett samband mellan 

språkväxling och röst och att modersmålet påverkar rösten.  Att samtliga deltagare tycker att 

svenska är mycket olikt ryska, väcker frågeställningen om hur deltagarnas svar skulle påverkas 

om modersmålet var mer likt eller olikt svenska och ifall de intervjuade hade känt mer eller 

mindre skillnader i rösten vid byte av språk.  

En deltagare tycker inte att den egna rösten påverkas vid växling av språk. Det kan jämföras med 

Jilkas och Möhlers (1998) och Löwgrens (2003) studier som visade att talare ibland brukar 

överföra sitt röstbeteende från modersmålet till andraspråket. Deltagaren förklarar det med att 

rösten är ett uttryck för personligheten som inte förändras vid språkbyte utan den är samma på 

ryska och svenska. Hon menar även att det endast är de språkliga egenskaperna som påverkas vid 

språkbyte. Det kan eventuellt bero på att de språkliga egenskaperna är mer hörbara och upplevs 

som mer avvikande för deltagaren.  

Enligt flera deltagare är det mest röststyrkan som påverkas vid språkväxling. Många säger att 

styrkan är svagare på svenska och förklarar det med att de upplever svenska som ett mindre 

intensivt språk än ryska och anpassar därför sina röster till en mer ’svensk’ styrka. Det stämmer 
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bra överens med vad Lindblad (1992) skriver om att röststyrka är en parameter som blir inlärd i 

unga år och påverkas vid byte av språk. Med tanke på att samtliga deltagare har lärt sig svenska i 

vuxen ålder kan det förklara att de känner skillnader mellan intensiteten i ryska och i svenska. 

Flera tycker att även taltempot är annorlunda i ryskan och menar att de pratar långsammare på 

svenska. Det kan möjligtvis förklaras med att deltagarna måste tänka efter och koncentrera sig 

när de pratar svenska vilket kan orsaka ett långsammare tempo med mindre flödighet. En annan 

förklaring är att det är svårare att artikulera och uttala vissa ljud på svenska vilket bidrar till något 

långsammare tempo på svenska. 

En annan gemensam kategori för hur deltagarna upplevt hur rösten upplevs är Situation som 

påverkande faktor för hur rösten upplevs. De intervjuade är överens om att stress, obehag 

framför samtalspartner, det egna fysiska och psykiska tillståndet påverkar rösten vilket kan vara 

ännu mer framträdande vid språkväxling. Stress är i sig en viktig riskfaktor för rösten och kan 

bidra till utveckling av röstproblem (Hammarberg, 2008).  Byte av språk kan innebära stress och 

ansträngning vilket kan uttryckas på så sätt att deltagare blir nervösa när de pratar svenska, 

oroliga för uttalet och grammatiska fel vilket kan påverka rösten. Om samtalssituationen 

försvåras ytterligare med andra stressande faktorer kan det påverka rösten ännu mer. Det är en 

intresseväckande upplevelse och det vore intressant att veta ifall deltagarna skulle uppleva sina 

röster annorlunda om deras behärskning av svenska var bättre eller sämre.  

Att de flesta deltagare anger att det känns ansträngande att prata svenska väcker intressanta 

tankar. Är det just det nya språket som är ansträngande eller variationen i språkanvändningen? 

Det vore intressant att veta hur deltagarna skulle uppleva sina röster om de hade skiftat språken 

helt och endast pratat svenska.  

Perceptuell röstbedömning 

Resultat från den perceptuella bedömningen har visat att samtliga deltagare uppvisar skillnader 

som uttrycks perceptuellt vid växling av språk. De röstegenskaper som har förändrats är bland 

annat läckage, press, knarr, förekomst av hårda ansatser, skrovel, skrap, hypernasalitet, register, 

instabilitet samt taltonläge. Olika deltagare har skillnader i olika parametrar men de flesta 

deltagare har skillnader i samtliga röstegenskaper. Det kan jämföras med vad Lundeborg och 

Nordin (1989) fann i sin studie att press, knarr, skrap, läckage och instabilitet var några av 

röstparametrar som ändrades vid språkväxling.  
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Vissa skillnader i parametrar är mycket små (några mm på VAS-skala), medan andra är större. 

Det är viktigt att poängtera att antal deltagare är för litet för att resultatet skall kunna 

generaliseras till en grupp av tvåspråkiga, det har inte heller varit syftet med studien.  

Det finns även skillnader i hur röstegenskaperna förändras vid språkbyte, det vill säga om de blir 

mer eller mindre uttalade på svenska i jämförelse med ryska. Till exempel är knarr, press, skrovel 

och skrap mer uttalade hos vissa deltagare och mindre uttalade hos andra deltagare vid 

språkväxlingen enligt de tre logopedernas skattningar. Samtliga deltagare har mer läckage på 

ryska i jämförelse med svenska. Trots att skillnaderna är olika stora kan den uppvisade tendensen 

eventuellt bero på att läckage är en av röstegenskaperna som enligt Ellert och Hammarberg 

(1991) ändras vid byte av språk. Hypernasalitet är en parameter som endast förekommer i 

talarnas svenska röster (tre av fem talare). Detta kan jämföras med vad Lindblad (1992) skriver 

om att öppen nasalitet är en av parametrarna som skiljer sig mellan olika språk. Taltonläge är 

något högre på ryska än på svenska för tre deltagare. Det kan jämföras med vad Pegoraro Krook 

(1988) tar upp i sin artikel om skillnaderna i medel F0 mellan ryska och svenska där ryska talare 

har betydligt högre medel F0 (vars perceptuella parameter är taltonläge) än svenska talare.  

Den perceptuella röstbedömningen har visat att det finns en del tendenser till ändring av 

röstegenskaper vid språkväxling mellan ryska och svenska. Att skillnaderna inte är systematiska 

kan jämföras med vad Lundeborg och Nordin (1989) samt Persson och Sigurd (1984) fann i sina 

studier. Den perceptuella bedömningen i båda dessa studier visade att röstparametrarna ändrades 

vid byte av språk, men dock inte samma parametrar och inte genomgående. Det kan förklaras 

med bland annat individuella skillnader mellan deltagare. Enligt Zetterholm (2003) beror olika 

röstegenskaper på både anatomiska och habituella skillnader mellan individer och är därför olika 

för olika personer. Skillnaderna kan även bero på deltagarnas olika hälsotillstånd och humör som 

enligt Lindblad (1992) påverkar rösten. 

Akustisk analys 

Akustisk analys har visat att samtliga deltagare har en ganska hög medel F0 när de läser på ryska 

och svenska 226,3 resp. 221,8 Hz i genomsnitt, vilket är högre än medel F0 för kvinnliga röster 

200 Hz (Hammarberg, 2008). Det kan finnas några förklaringar till den tendensen. För det första 

brukar medel F0 vara högre vid läsningen än vid spontantal, enligt Traunmüller och Eriksson 

(1995b). Med tanke på att det analyserade röstmaterialet innehåller läsning av text kan detta 

förklara det förhållandevis höga medel F0 på ryska och även på svenska. En annan möjlig 
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förklaring är att deltagarnas snabba taltempo vid läsningen (som beror på att de fick läsa texten 

fem gånger på varje språk) har bidragit till ett högre medel F0 (Lindblad, 1992).  

Resultaten har även visat att samtliga talare sänker sitt medel F0 när de byter språk från ryska till 

svenska. Det kan jämföras med vad Pegoraro Krook (1988) tar upp i sin artikel om skillnaderna i 

medel F0 mellan talare med olika modersmål där ryska kvinnliga talare hade ett högre medel F0 

än svenska.  Detta kan innebära att deltagarna känner skillnaderna i medel F0 mellan ryska och 

svenska och försöker härma ’svenska röstens taltonläge’ genom att sänka sitt naturliga medel F0.  

Dock är det intressant att i den aktuella studien är deltagarnas genomsnittliga medel F0 på 

svenska 221,8 Hz vilket är högre än medel F0 för svenska kvinnliga talare (188 Hz enligt 

Pegoraro Krook, 1988). Det kan eventuellt förklaras med att deltagarna överför sitt akustiska 

mönster (dvs. det höga medel F0) från modersmålet till svenska. Det kan jämföras med Jilka och 

Möhlers (1998) samt Löwgrens studier (2005) som visade att talare har tendens att använda 

modersmålets akustiska mönster i andraspråket. Med tanke på att samtliga deltagare har lärt sig 

svenska efter puberteten kan det innebära att de inte har lärt sig det akustiska mönstret i svenska. 

En annan förklaring till deltagarnas höga medel F0 på svenska kan vara att samtliga pratar den 

småländska dialekten som brukar ha något högre medel F0 (Elert och Hamrnarberg, 1991). Trots 

att skillnaderna i medel F0 mellan svenska och ryska inte är stora för alla deltagare (1-17 Hz) kan 

de ändå vara hörbara med tanke på att människans öra kan uppfatta skillnader i F0 mellan 1-3 

Hz (Lindblad, 1992).   

Analysen av den genomsnittliga tonhöjdsvariationen (SD) vilken är ett mått på röstens livlighet har 

visat att samtliga deltagare har SD på ryska över 2,8 semitoner vilket innebär att deras röster har 

hög livlighet. Endast en deltagare (Masha) har SD under 2,8 semitoner när hon läser på svenska 

vilket innebär normal livlighet (enligt Traunmüller och Eriksson ,1995b).  

SD hos samtliga deltagare blir mindre vid byte av språk från ryska till svenska. Enligt Kitzing 

(1979) är normal intra-talarvariation av SD 2 %. I denna studie sänker deltagarna sin SD med 6 

till 45 % vilket kan förklaras med skillnader i röstegenskaper mellan språk. Enligt Pegoraro 

Krook (1988) är SD för ryska talare högre än för svenska. Det något mindre SD kan också bero 

på att deltagarna känner osäkerhet när de pratar sitt andraspråk och inte varierar tonhöjden lika 

mycket som på modersmålet. Detta kan bidra till att deras röster upplevs som mer monotona på 

svenska i jämförelse med ryska. Sänkningen av SD kan enligt Traunmüller och Eriksson (1995b) 

även förklaras med sänkningen av medel F0. Det kan stämma överens med tanke på att samtliga 

deltagare sänker både medel F0 och SD när de byter från ryska till svenska.  
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Resultaten i den akustiska analysen tycks bekräfta fynd från tidigare studier (Lundeborg & 

Nordin, 1989; Persson & Sigurd, 1984) som visade att medel F0 och SD ändrades vid 

språkväxling. Det är svårt att avgöra om skillnaderna endast beror på språkväxling eller även 

orsakas av talarens medvetna eller omedvetna spänningar av stämbanden som inte beror på 

språkbyte. Att samtliga deltagare med samma modersmål uppvisar samma tendenser kan till en 

viss del stödja antagandet att språkväxling påverkar röstbeteendet. Ändring av röstbeteende kan 

innebära att deltagarna använder rösten på ett onaturligt sätt vilket i sin tur kan leda till 

röstproblem på grund av spänningar i halsmuskulaturen och överansträngning av stämbanden. 

Det kan resultera i olika funktionella röstproblem och även leda till organiska förändringar på 

stämbanden.  

Jämförelse av analyserna 

Jämförelse mellan den akustiska och den perceptuella bedömningen visar att det finns en del 

likheter och olikheter mellan analyserna. Till exempel visar både perceptuell och akustisk analys 

att deltagarna har något snabbt taltempo vid läsningen. Till olikheterna hör till exempel att 

samtliga deltagare har ganska högt medel F0 i den akustiska analysen, medan i den perceptuella 

analysen har tre av fem deltagare bedömts att ha ett normalt taltonläge på ryska. Det är svårt att 

förklara den skillnaden i analyserna. Eventuellt kan det bero på att röstmaterialet är olika i den 

perceptuella och akustiska analysen. För den perceptuella analysen fick deltagare läsa materialet 

en gång på varje språk och för den akustiska analysen läste de materialet fem gånger för varje 

språk. Det kan ha bidragit till att deltagarna läste materialet för den akustiska analysen fortare 

vilket har orsakat det högre medel F0. Det kunde ha blivit annorlunda om samma röstmaterial 

använts för både den akustiska och den perceptuella bedömningen.  

Vid jämförelse av perceptuell och akustisk analys är det viktigt att tänka på att ändringar i vissa 

röstdimensioner kan påverka andra dimensioner (Lindblad, 1992) vilket innebär att ändringar i 

tonhöjden kunde ha påverkat röstkvaliteterna. Till exempel har samtliga deltagare lägre medel F0 

och mer läckage på svenska än på ryska. Enligt Lindblad (1992) kan det förklaras med att det 

finns ett samband mellan ett lägre F0 och mer läckage i rösten.  

Den perceptuella bedömningen har visat att deltagarnas röststyrka är normal medan flera 

deltagare i intervjuerna uppger att deras röststyrka är lägre på svenska i jämförelse med ryska. 

Skillnaderna mellan deltagarnas upplevelser och resultaten från den perceptuella analysen är svåra 

att förklara. Eventuellt kan skillnaderna bero på skillnader i deltagarnas och logopedernas 
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röstmedvetenhet vilket innebär att deltagarna upplever och bedömer sina röster annorlunda än 

röstlogopeder.  

Det är intressant att Varja, den enda deltagare som använder svenska mindre än ryska (30 resp. 

70 %), har inga eller små ”röstproblem” på ryska och relativt stora anmärkningar på svenska 

enligt den perceptuella analysen. Det kan jämföras med vad Lundeborg och Nordin (1989) fann i 

sin studie att de deltagarna som pratade mest sitt modersmål i vardagen hade mest bedömda 

skillnader i rösten mellan språken. Däremot är det intressant att enligt den akustiska analysen har 

Varjas röst minst skillnader i medel F0 (1 Hz) och näst minst skillnader i SD (10%)  på svenska 

och ryska. Dock gäller att det är omöjligt att dra slutsatser om eventuella samband mellan 

språkets andel av den totala taltiden och bedömda röstproblem eftersom detta är resultat från 

endast en deltagare.  

Metoddiskussion 

Datainsamling 

Att samtliga deltagare känner undersökaren kan ha bidragit till att de har känt en skyldighet att 

delta i studien. En annan fråga är hur detta har påverkat deltagarnas svar. Fokus i studien ligger 

på att undersöka rösten, och rösten som sådan uppfattades inte som ett känsligt och personligt 

ämne. Deltagarna visade sig intresserade av att ärligt och öppet svara på frågorna men visste även 

att det var möjligt att inte svara ifall de inte ville.  

Deltagarnas begränsade kunskaper om vad röstbegreppet innebär kan ha påverkat resultaten. En 

del intervjuade kunde inte alltid skilja på språk- och röstparametrar vilket kan ha bidragit till att 

de missuppfattade frågans innebörd och gav felaktiga svar, t.ex. svarade att rösten påverkades när 

de i själva verket menade att melodi och betoning påverkades. För att inte påverka deltagarnas 

svar undveks förklaringar och diskussioner av vad röstbegreppet innebär. Dock har en del 

intervjuade behövt ledtrådar för att komma på vad som menas med ”rösten”. Kontrollfrågor har 

ibland använts för att försöka minska risken för missuppfattningar.  

Alla ljudinspelningar ägde rum i deltagarnas hem vilket innebär störande bakgrundsljud samt 

olika resonansförhållanden vilket troligtvist har påverkat ljudkvalitet på inspelningarna. Det vore 

önskvärt att spela in alla deltagare i samma ljudisolerade rum.  

Att röstmaterialet är olika i den perceptuella och akustiska analysen har troligtvis bidragit till att 

det finns olikheter mellan analysernas resultat. Att olika röstmaterial har används beror i sin tur 

på att syftet med den perceptuella analysen var att bedöma både läsning och spontantal för att få 
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ett bredare perspektiv. För den akustiska analysen var det viktigt att samtliga deltagare uttalade 

samma fras för att sedan kunna ta ett medelvärde på deltagarnas värden. Detta krävde ett annat 

röstmaterial för den akustiska analysen.   

Deltagare 

Med tanke på att deltagarna har bott i Sverige mellan fem och åtta år vore det intressant att veta 

ifall resultaten skulle bli annorlunda om deltagarna har bott i Sverige färre/fler antal år och har 

talat svenska under kortare/längre tid. Det vore även intressant att undersöka om det finns ett 

samband mellan svenskans andel av den totala taltiden och skillnader i röstbeteendet. Resultaten 

skulle då kunna jämföras med Lundeborgs och Nordins studie (1989) som visade ett samband 

mellan deltagarnas totala taltid på svenska och bedömda skillnader i rösten. I den aktuella studien 

kan inga sådana slutsatser dras med tanke på att endast en deltagare pratar ryska mer än svenska i 

vardagen.  

Att svenska och ryska används i olika situationer och att samtliga deltagare använder svenska mer 

i arbetet än på fritiden kan ha påverkat resultaten. Eventuellt skulle resultaten bli annorlunda 

beroende på om språken används i liknande situationer eller inte.  Det vore även intressant att 

undersöka hur resultat skulle påverkas om deltagarna har använt både ryska och svenska i 

liknande situationer.  

Med tanke på att samtliga deltagare inte har några svårigheter med att använda svenska i de flesta 

situationerna vore det även intressant att veta ifall och hur resultaten skulle påverkas om 

deltagarnas språkfärdigheter på svenska hade varit sämre eller bättre. Eventuellt skulle sämre 

språkfärdigheter på svenska ha inneburit mer skillnader mellan röstegenskaperna på ryska och 

svenska och även mer skillnader i deltagarnas upplevelser av den egna rösten. Det skulle bero på 

att deltagarna skulle överföra modersmålets akustiska mönster på andraspråket ännu mer vilket 

eventuellt skulle bidra till mer skillnader mellan röstegenskaperna. Det kan jämföras med 

Lundeborgs och Nordins studie (1989) som visade att talare med perfekt svenska och som var 

uppvuxna i Sverige inte hade några skillnader i röstegenskaperna mellan modersmålet och 

andraspråket. Sämre språkfärdigheter på svenska skulle även kunna innebära att deltagarna skulle 

känna sig mer osäkra och oroliga för uttalet när de pratade svenska vilket också skulle ha kunnat 

påverka resultaten.  

Reliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten för den perceptuella analysen varierar mellan olika parametrar och 

mellan olika logopeder. Det är intressant att interbedömarreliabilitet för samtliga tre logopeder är 
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svag för sex av tolv parametrar medan interbedömarreliabilitet för Logoped 2 och 3 är utmärkt 

för de flesta parametrarna. Det kan förklaras med att bedömningarna av Logoped 1 skiljer sig 

mycket från två andra logopedens bedömningar. Logoped 1 har bedömt samma röstparametrar 

som Logopeder 2 och 3, men har givit dem mycket högre värden vilket är genomgående i 

samtliga skattningar. Skillnaden mellan bedömningarna har inte någon stor betydelse för studiens 

resultat. Ett av syftena med undersökningen är ju att identifiera vilka röstparametrar som kan 

förändras vid språkväxling och inte att dra slutsatser om förändringarnas storlek. Med tanke på 

att samtliga logopeder är överens om vilka röstegenskaper som ändras vid språkbyte kan 

interbedömarreliabiliteten ändå betraktas som fullgod i sammanhanget.  

Fyra av sex värden för Spearmans rangkorrelation är över 0,93 vilket tyder på en bra 

intrabedömarreliabilitet. Dock är intrabedömarreliabilitet svag för Logoped 2 vid bedömningen 

av svenska röster (korrelationen är 0,14) och för logoped 3 vid bedömningen av ryska röster 

(korrelationen är 0,36). Det innebär att Logoped 2 och 3 har en mindre överensstämmelse mellan 

sina egna bedömningar i dessa fallen.  

Slutsatser 

Syftet med studien är att undersöka hur tvåspråkiga personer upplever sina röster när de talar 

dels sitt modersmål, dels sitt andraspråk samt om det finns skillnader i rösten som kan 

identifieras perceptuellt och/eller akustiskt vid växling av språk. Studien undersöker även ifall 

tvåspråkighet kan vara en bidragande faktor för röststörningar. Studiens huvudsakliga slutsatser 

pekar på att rösten tenderar att förändras när tvåspråkiga kvinnor med ryska som modersmål och 

svenska som andraspråk växlar språken.  

De flesta deltagarna upplever själva att deras röst ändras vid byte av språk. Samtalssituation och 

deltagarnas eget tillstånd nämns som en viktig faktor för hur rösten beter sig vid språkbyte. 

Röststyrkan är en parameter som enligt deltagarna blir annorlunda vid språkväxling.  

Den perceptuella röstbedömningen visar att samtliga deltagare ändrar några perceptuella 

parametrar, men dock inte genomgående och inte samma röstegenskaper. De parametrar som 

förändras mest är knarr, press, läckage, förekomst av hårda ansatser, skrovel, skrap, taltonläge 

och öppen nasalitet.   

I den akustiska analysen framkommer en del tendenser till skillnad i medel F0 och genomsnittlig 

tonhöjdsvariation som är lägre för samtliga deltagares svenska röster. Storleken på de uppvisade 

skillnaderna varierar mellan olika deltagare.  
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De uppvisade tendenserna vid byte av språk tyder på att tvåspråkiga talare ändrar sin röst vid 

språkbyte vilket kan orsaka ett ovant röstbeteende. Det kan innebära att tvåspråkighet kan vara 

en bidragande faktor för röstproblem.  

Förslag till vidare forskning 

Det finns lite forskning om hur rösten påverkas vid språkväxlingen. Det vore intressant att 

genomföra en liknande studie med ett större antal deltagare för att eventuellt kunna se tydligare 

tendenser och mer generella samband.  

Ett intressent upplägg är att undersöka två grupper av deltagare med olika modersmål och 

svenska som andraspråk för att jämföra grupperna.  

Ett annat intressant ämne att undersöka skulle vara att mer specifikt titta på typiska 

röstegenskaper i olika språk. Det vore intressant att veta för att kunna värdera förändringar i 

rösten vid byte mellan olika språk och kunna uttala sig ifall vissa röstegenskaper är typiska för 

vissa språk.  

Med tanke på att tvåspråkighet kan vara en riskfaktor för röststörningar föreslås en liknande 

studie med deltagare som har röstproblem och är patienter på logopedmottaggningar. Det vore 

intressant att undersöka ifall röstproblemen upplevs annorlunda på andraspråket i jämförelse 

med modersmålet samt ifall de är mer eller mindre framträdande på andraspråket i jämförelse 

med modersmålet.  

En djupare akustisk analys av rösten, till exempel att analysera samma nonsensord som är 

fonologiskt godkända på både modersmålet och andraspråket. Att ’bädda in’ nonsensordet i 

respektive språk och genomföra en akustisk analys av bl.a. formanter, den spektrala lutningen 

och bruset i rösten skulle dessutom vara intressant att genomföra.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Jag heter Elena Dernroth och läser termin 5 på logopedprogrammet vid Linköpings universitet. 

Just nu är jag i inledningsfasen av min C-uppsats, vilken förväntas avslutas i april 2010. Som 

ämne till min uppsats har jag valt att undersöka eventuella samband mellan tvåspråkighet och 

rösten. Det finns vissa studier som behandlar tvåspråkighet och röst och som visar att det kan 

finnas vissa skillnader i rösten hos tvåspråkiga personer när de talar sitt första språk (modersmål) 

och sitt andra språk som de har lärt sig i vuxen ålder.  

 

Syfte med studien är att undersöka ifall tvåspråkiga personer själva upplever någon skillnad i sin 

röst då de pratar sitt första och andraspråk. Jag vill även ta reda på om det föreligger en 

perceptuell och akustisk skillnad i rösterna på modersmålet och andraspråket.  

 

I studien ska alla deltagare fylla i en enkät och svara på intervjufrågor som kommer att handla 

om bland annat deras upplevelse och erfarenheter angående röst och språkbyte. Jag vill även göra 

röstinspelningar av tvåspråkiga personer som talar svenska och sitt modersmål. Inspelningen 

kommer att användas för en perceptuell analys av några logopeder som ska bedöma rösterna ur 

logopediskt perspektiv enligt vissa röstparametrar som läge, styrka och kvalitet. Rösterna 

kommer även att analyseras akustiskt med hjälp av ett dataprogram för att undersöka eventuell 

akustisk skillnad i röstläge, styrka och kvalitet.  

 

All information, inspelningar och annan data från undersökningen kommer att användas i den 

aktuella studien men persondata kommer att tas bort. Data kan utöver för denna studie 

eventuellt användas i vidare forskning samt andra områden inom logopedi och eventuellt i 

undervisningssyfte. Undersökningen är helt frivillig och du kan avbryta ditt samarbete även om 

inspelningen och intervjun är genomförda. Intervjuaren har tystnadsplikt. Är det något du undrar 

över angående undersökningen kan du höra av dig till mig.  

 

Tack för din medverkan!  

 

Elena Dernroth  

                                                                         Tel.  0733xxxxxx                                                                              

                                                                         E-post xxxxx@student.liu.se 
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Bilaga 2 – Godkännande 

 
Jag tillåter att mina svar på enkäten och intervjun samt den inspelning som gjorts på min röst får 

användas som informationskälla i studien ” Röst och tvåspråkighet - subjektiv upplevelse samt 

akustisk och perceptuell bedömning”.  

 

Jag har fått ett informationsbrev och är bekant med studiens syfte, undersökarens tystnadsplikt, 

insatser för att skydda min identitet samt min rätt att avbryta deltagandet när som helst.  

 

Jag medger att data och inspelning får användas för studiens ändamål samt eventuellt i vidare 

forskning samt andra områden inom logopedi och eventuellt i undervisningssyfte.  

 

 

 

 

 

Datum......................................................................................................................... 

 

 

Underskrift ............................................................................................................... 

 

 

Namnförtydligande  ................................................................................................. 
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Bilaga 3 – Enkät 

 
1. I vilka situationer pratar du ryska/svenska.  
 
 

Ryska 

Hemma 
 
 

Fritiden Skola 
 
 

 

Arbetet Annat     
(ange vad) 

Svenska 

Hemma 
 
 

Fritiden Skola 
 
 
 

Arbetet Annat     
(ange vad) 

Annat språk 
(ange vilket) 

Hemma 
 
 

Fritiden Skola 
 
 
 

Arbetet Annat     
(ange vad) 

 
 
 
2. Hur mycket tid (i procent) pratar du ryska/svenska i vardagen?  

 

Ryska _______________________% 

 

Svenska_______________________% 

 

 

 

3. Vilket språk (ryska eller svenska) pratar du huvudsakligen på fritiden/hemma och i 

arbetet/skolan? 

 

Fritiden/hemma __________________________ 

 

I arbetet/skolan __________________________ 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 

 
Om deltagare: 

• Ålder  

• Var är du född? / Vilket land kommer du ifrån? 

• Hur länge har du bott i Sverige? 

 

Om språken: 

• Ditt/dina modersmål      

• Anser du dig själv som tvåspråkig?                              

• Hur gammal var du när du började studera svenska? 

• Hur har du lärt dig svenska (t.ex. SFI, självständigt, annat) 

• Vilka kurser i svenska har du avslutat (SFI, SAS A, SAS B, etc) 

• Pratar du annat/andra språk än ryska och svenska? Vilket/vilka?  

• Använder du andra språk än svenska i vardagen?  

 

Om rösten:  

• Hur upplever du din röst? Varför? 

• Hur känns det röstmässigt när du pratar ryska och svenska? Vad kan ha påverkat detta? 

Förklara (utveckla teman beroende på respondentens svar. Fokus på tonhöjd, styrka, 

kvalitet samt andra aspekter som känns viktiga för respondenten) 

• Beskriv hur det känns i halsen när du pratar dina språk? 

• Hur reagerar omgivningen på din röst när du pratar ryska/svenska?   
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Bilaga 5 – SVEA 



44 

 

Bilaga 6 - Instruktioner för perceptuell röstbedömning (ryska) 

 
 
1. Дата 

2. Город 

3. Прочитайте "Северный ветер и Солнце" 

 

Северный ветер и Солнце 

Однажды спорили Северный ветер и Солнце о том, кто из них сильнее. Вдруг они 

увидели одинокого странника, укутанного в теплое пальто.  

”Давай соревноватьтся в том, кто скорее заставит странника снять с себя теплое пальто?” 

предложило Солнце.  

”Давай, тот, кто выиграет, сильнее”. 

Ветер начал дуть изо всех сил. Но чем сильнее он дул, тем плотнее запахивал странник на 

себе пальто.  

В конце концов Ветру пришлось отступить. Тогда Солнце начало греть своими жаркими 

лучами, стало невыносимо душно и странник снял с себя пальто.  

Северному ветру пришлось признать, что Солнце сильнее. 

 

4. Расскажите коротко о том, что происходит на рисунке "Посещение ресторана".  
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Bilaga 7 - Instruktioner för perceptuell röstbedömning (svenska) 

 
1. Dagens datum 

2. Stad du är i 

3. Läs ”Nordavinden och Solen” 

 

 

Nordavinden och Solen 

En gång grälade Nordavinden och solen om vem av dem som var starkast. Just då kom en 

ensam vandrare vägen fram insvept i en varm kappa.  

”Ska vi tävla om vem som först kan få vandraren att ta av sig kappan?” sa Solen. 

”Ja, den som vinner är starkast”. 

Nordavinden började blåsa och tjuta allt vad han orkade. Men ju mer han ansträngde sig desto 

tätare svepte vandraren kappan om sig.  

Efter en stund måste Nordavinden ge upp Då lät Solen sina strålar skina och vandraren tog 

genast av sig kappan. 

Nordavinden fick då erkänna att Solen var den starkaste av de två.  

 

4. Berätta kortfattat om vad som händer på ”Restaurangblden” 
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Bilaga 8 -  ”Restaurangbilden“  ur A-ning (Lindström & Werner, 1995) 
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Bilaga 9 - Instruktioner för akustisk analys (ryska/svenska)                                                                                                     

Instruktioner:  

Du ska läsa texten på svenska och ryska fem gånger, totalt tio gånger. Läs först texterna några 

gånger tyst för att bekanta dig med dem.  

Läs först den svenska texten fem gånger och sedan den ryska texten fem gånger med en kort 

paus mellan varje gång du läser.  

 
 

… om vem av dem som var starkast. Just då kom en ensam vandrare vägen fram 

insvept i en varm kappa. Ska vi tävla om vem som först kan få vandraren att ta av sig 

kappan? 

 
 

 

...о том, кто из них сильнее. вдруг они увидели одинокого странника, укутанного 

в теплое пальто. Давай посмотрим, кто первым заставит странника снять с себя 

пальто. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


