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Sammanfattning  

Föreliggande studie behandlar ämnet barnröst ur ett könsperspektiv. Syftet med studien är att 

undersöka om det vid lyssnarbedömningar av ljudinspelade standardiserade fraser är möjligt 

att identifiera könstillhörighet hos barn i åldrarna 3;0-4;0 år. 

 

En perceptuell lyssnarbedömning genomfördes med tjugotvå logopedstudenter vilkas uppgift 

bestod i att bedöma könstillhörighet hos tjugosju barnröster (fördelat på kön utgjordes 

rösterna av fjorton flickor och tretton pojkar). Vidare skattade logopedstudenterna sin 

upplevda grad av osäkerhet/säkerhet vid val av kön till respektive röst. Fyra logopeder med 

lång erfarenhet inom röstlogopedi skattade rösterna beträffande kvalitet.  

 

Logopedstudenterna identifierade könstillhörighet korrekt i 55 % av röstinspelningarna. 

Fördelat på kön var identifieringen av pojkarna något säkrare (60 %) jämfört med flickorna 

(57 %). Inget tydligt samband mellan skattad osäkerhet/säkerhet och angivet svar upptäcktes.    

Ett visst samband mellan röstkvalitet och bedömning av könstillhörighet påvisas i 

föreliggande studie. Det är dock svårt att uttala sig om resultatet är generaliserbart.    

 

Sammanfattningsvis visar studien att det med denna begränsade auditiva information i form 

av standardiserade fraser är svårt och upplevs som osäkert att bedöma könstillhörighet i den 

aktuella åldersgruppen. 

 

Nyckelord: röst, kön, barn, ålder, röstkvaliteter, perceptuell bedömning 
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Inledning  

Via en individs röst bildar vi oss en uppfattning om dennes könstillhörighet, ålder, ursprung, 

personlighet och attityd (Lindblad, 1992). Lyssnares uppfattning av ålder och kön baserat på 

enbart rösten är vanligtvis korrekt även om personen är obekant. (Mullenix, Johnson, Topcu-

Durgun & Farnsworth, 1995).  

 

Anatomiska skillnader i talapparaten bidrar till att kvinnors och mäns röster auditivt uppfattas 

olika vad gäller tonläge och andra röstkvaliteter. Vidare anses suprasegmentella drag som 

rytm, intonation och duration utgöra betydelsefulla komponenter som skiljer män och 

kvinnors röster åt. Beträffande barn skiljer sig talapparaten anatomiskt och strukturellt ifrån 

den vuxnes (Vorperian, Kent, Lindstrom, Kalina, Gentry & Yandell, 2005).  

 

Barns röstkvalitet har visat sig utgöra en viktig ledtråd vid bedömning av kön (Sederholm, 

1998). Flertalet studier har utnyttjat akustisk analys vid undersökning av barns röster relaterat 

till identifiering av kön (Perry, Ohde, Ashmead, 2001; Bennett & Weinberg, 1979; Weinberg 

& Bennett, 1971). Det är därför av intresse att genomföra en studie baserat på enbart 

perceptuell bedömning. 

 

Bakgrund  

Anatomi 

Från spädbarnsålder till vuxen ålder sker en anatomisk förändring av talapparaten avseende 

struktur och position (Vorperian, Kent, Lindstrom, Kalina, Gentry & Yandell, 2005). Tungan 

är stor i förhållande till munhålan vilket medför en inskränkning på tungans rörlighet och 

funktion. Struplocket är beläget närmare mjuka gommen, något som förändras i samband med 

struphuvudets förflyttning nedåt (Morris, 2000). Vid födelsen är struphuvudet beläget högt 

upp och sjunker i takt med att barnet blir äldre, vid ca 5 års ålder har struphuvudet intagit en 

vuxen position, vilket medför att ansatsröret ökat i längd (Lindblad, 1992; Vorperian et al., 

2005). Struphuvudets brosk förändras under utvecklingens gång, till en början är sköldbrosket 

mjukare och saknar den skarpa vinkeln i dess främre del. Sköldbrosket överlappas i ovankant 

av tungbenet på grund av struphuvudets höga position, även avståndet mellan sköldbrosket 

och ringbrosket är kortare (Sapienza, Ruddy & Baker, 2004).   
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Stämbanden ökar något i massa under livets gång, dock inte i lika stor utsträckning som i 

längd. Vid födelsen är stämbanden 0,75- 0,95 mm tjocka jämfört med den vuxne mannens 

stämband på 0,90mm och 1,55 mm och kvinnans på 0,75mm till 1,15mm (Hirano, Kurita & 

Nakashima, 1983). Beträffande stämbandens längd hos barn skiljer sig uppgifterna i 

litteraturen åt. Denna skillnad beror på om stämbanden har mätts i deras hela längd eller om 

man enbart har mätt den membranösa delen. Hirano, Kurita och Nakashima (1983) fann att 

hela stämbandslängden vid födelsen var 2,5- 3 mm, den membranösa delen uppmättes till 1,3 

– 2,0 mm. Stämbandslängden ökar under livets två första årtionden. Det finns inga uppgifter 

om längdskillnad mellan könen före 10 års ålder. Vid vuxen ålder har stämbanden ökat 

markant i längd och könsskillnaden är nu tydlig, längddifferentieringen mellan könen sker 

under puberteten. Hos en fullvuxen man mäter hela stämbandslängden mellan 17 mm och 21 

mm i jämförelse med kvinnans 11mm och 15 mm (Hirano, Kurita & Nakashima, 1983). Den 

vuxnes stämband är uppbyggda av flera skikt som alla har olika följsamhet och uppgifter vid 

röstbildning. Det lilla barnets stämband har inte denna uppbyggnad och inte förrän vid 16 års 

ålder har stämbanden antagit en vuxenlik uppbyggnad. Differentiering av lagren påbörjas 

mellan ett och fyra års ålder, då framförallt ligamentet börjar urskiljas (Vorperian & Kent, 

2007).  

 

Perceptuell bedömning 

Inom klinisk verksamhet använder logopeden sig framförallt av perceptuell röstanalys vid 

bedömning av röstkvalitet. Termer som knarr, skrap, läckage, press och röstläge används för 

att beskriva olika röstkvaliteter. Olika skattningsformulär används som stöd i den perceptuella 

bedömningen (Hammarberg, 1992). Vid perceptuell bedömning är den mest använda 

skattningsskalan VA-skalan, vilken vanligen består av en 100 mm lång linje, varpå 

bedömaren markerar i vilken grad en röstkvalitet förekommer. Huruvida perceptuell 

bedömning är en tillförlitlig metod är omdiskuterat.  Reliabiliteten vid perceptuell bedömning 

är beroende av röstmaterial, inspelningsmetod samt bedömarens erfarenhet (Bele, 2005). En 

standardiserad terminologi anses också resultera i en mer tillförlitlig bedömning. Viktigt att 

beakta vid utformandet av standardiserad terminologi är även de skillnader gällande 

röstkvalitet som förekommer mellan olika språkgrupper (Hammarberg, 1992).  

 

Röstkvaliteter 

Beroende på om det är akustiska eller perceptuella drag som åsyftas används olika termer för 

röstläge. Inom akustiken används termen grundtonsfrekvens (F0), vilket syftar på antal 
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stämbandsvibrationer per sekund (anges i Hz), dess perceptuella motsvarighet benämns 

tonhöjd/röstläge (Lindblad, 1992). Grundtonsfrekvensen påverkas av talapparatens storlek, en 

mindre talapparat med kortare stämband bildar högre grundton. Det lilla barnets anatomi och 

fysiologi bidrar således till en högre grundton. Vid födelsen uppgår grundtonsfrekvensen till 

ca 500Hz (Hirano, Kurita & Nakashima, 1983). Grundtonen sjunker successivt i och med 

talapparatens tillväxt. Colton, Casper & Leonard, 2006). Vid 10 års ålder mäter grundtonen 

runt ca 225 Hz. Först postpubertalt har grundtonen sjunkit till vuxenlika mått (Lindblad 

1992). I flera studier har F0 och dess betydelse vid könsidentifiering av barns röster 

undersökts. Perry, Ohde och Ashmead (2001) har undersökt F0 samt de tre första 

formanternas inverkan vid bedömning av könstillhörighet hos 4-, 8-, 12- och 16-åringar. 

Resultatet visade att formantfrekvenserna är av betydelse fram till puberteten medan F0 får 

könsavgörande roll först postpubertalt (Ashmead, Ohde & Perry, 2001). Hasek, Singh och 

Murry (1980) fann dock könsskillnader i F0 redan vid 7 års ålder. Vid avgörandet av en 

persons könstillhörighet baserat på enbart auditiv information, påverkas vårt val framför allt 

av röstläget (Lindblad, 1992). Även andra röstkvaliteter bär på betydande information vilket 

gör det möjligt, trots avsaknad av grundtonsinformation, att avgöra om det är en mans eller 

kvinnas röst som hörs (Lass, Hughes, Bowyer, Waters & Bourne, 1976; Schwartz, 1968). 

Variationen i röstläget mellan olika individer är stor, dock är skillnaden mellan könen mer 

framträdande. (Lindblad, 1992). 

 

Begreppet heshet innebär en kombination av kvaliteterna läckage, press och skrovlighet 

(Sederholm, McAllister, Sundberg & Dalkvist, 1993). McAllister, Granqvist, Sjölander och 

Sundberg (2007) fann ett samband mellan exponering av högt bakgrundsljud och förekomsten 

av heshet hos 10-åriga barn. Barns outvecklade stämband är mer utsatta än den vuxnes vid 

röstansträngning, de är känsliga och mottagligare för svullnader vilket kan resultera i en hes 

röst (McAllister & Södersten, 2007). Pojkar rapporteras hesa i högre utsträckning än flickor 

(Sederholm, McAllister, Dalkvist & Sundberg, 1995). 

 

Läckage uppstår till följd av ofullständig stämbandslutning vid fonation (Sataloff, 2005). 

Skälen till luftläckaget kan antingen vara knottror på stämbandskanten eller att stämbanden 

sammanförs med för svag kraft eller en kombination av båda faktorerna. (Lindblad, 1992). 

Flickor i 10-årsåldern uppges ha en högre grad av läckage i sina röster jämfört med pojkar i 

samma ålder ( McAllister & Södersten 2007). 
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En pressad eller hyperfunktionell röst låter ansträngd och stämbanden sammanförs med stark 

kraft (Hammarberg & Gauffin, 1994). Karaktäristiskt för en pressad röst är ett litet luftflöde. 

Muskulaturen är spänd vilket är ogynnsamt sett ur ett röstekonomiskt perspektiv (Lindblad, 

1992). Pojkar i 10-årsåldern rapporteras ha högre grad av press i sina röster än flickor i 

samma ålder ( McAllister & Södersten, 2007).  

 

En skrovlig röst uppfattas som raspig till kvaliteten (Hammarberg, 1992). Stämbanden 

vibrerar aperiodiskt till följd av oregelbundenheter på slemhinnan (Lindblad, 1992) I 

barnrösten förekommer lägre grad av skrovlighet i jämförelse med knarr, press och heshet 

(McAllister, Granqvist, Sjölander & Sundberg, 2007).    

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det via ljudinspelningar av 

standardiserade fraser är auditivt möjligt att avgöra könstillhörighet hos barn i åldrarna 3:0 – 

4:0 år. De specifika frågeställningarna var;  

- Förekommer det ett samband mellan korrekt bedömning och subjektivt skattad 

osäker/säkerhet? 

- Bär rösten på information som kan påverka vid bedömningen av kön? 

 

Metod 

En pilotstudie, omfattande 11 barn i åldrarna 2:6 - 6:0 år, genomfördes i syfte att utpröva ett 

lämpligt material. Ett ytterligare syfte var att undersöka om de yngsta barnen hade tillräckliga 

färdigheter för att medverka i studien.  

 

Etiska överväganden 

Samtycke till studien erhölls skriftligt från berörda parter såsom rektor, förskolepersonal samt 

målsmän. Deltagande barn gav sitt samtycke till medverkan och fick under inspelningens 

gång avbryta vid behov. All insamlad data har hanterats anonymt och inget enskilt barn kan 

identifieras.  
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Urval och bortfall 

Efter godkännande från rektor samt personal på fem förskolor sändes informations- och 

samtyckesbrev ut till målsmän för barn som uppfyllde studiens urvalskriterier för deltagande. 

Urvalskriterierna var: barn inom åldersintervallet 2:6 - 4:0 år med svenska som modersmål 

och fullgod hörsel. Med hjälp av personal på respektive förskola delades brev ut enbart till 

föräldrar vars barn uppfyllde ovan nämnda kriterier. I samtyckesbreven intygade föräldrarna 

att barnen hade fullgod hörsel. Av totalt 52 utdelade blanketter erhölls samtycke till 

deltagande av 41 målsmän.   

 

Två av barnen uteblev vid inspelningen av anledningarna sjukdom och ledighet. Fyra barn föll 

bort på grund av svårigheter att medverka vid inspelningen. Före bearbetning och analys av 

ljudfilerna plockades ytterligare tre ljudfiler bort, orsaken till detta var att 

inspelningskvaliteten bedömdes som bristfällig. Då en så homogen grupp som möjligt 

eftersträvades, valdes fem stycken av de inspelade barnen bort då de inte befann sig inom 

samma ålderspann som majoriteten av barnen. Den slutliga urvalsgruppen inkluderade således 

tjugosju barn (14 flickor samt 13 pojkar) i åldersintervallet 3:0 - 4:0 år. 

 

Metod och material 

Röstinspelningarna ägde rum på respektive förskola i ett av personalen tilldelat rum. I den 

mån det var praktiskt möjligt togs hänsyn till avskildhet och omgivande ljudmiljö. Varje 

inspelning tog ca 10 minuter att genomföra. Inspelningarna utfördes av en av 

uppsatsförfattarna. Barnet och inspelningsledaren satt mitt emot varandra vid ett bord. 

Inspelningarna skedde med en bärbar ljudutrustning av märket Marantz PMD660. Den 

tillhörande externa mikrofonen(AT8031) placerades på bordet rakt framför barnet med ett 

avstånd på 60 cm från barnets mun. Materialet vid inspelningen bestod av fyra separata bilder. 

Varje bild föreställde en bil av olika färg. De färger som användes var röd, grön, blå samt gul. 

Även fyra fysiska leksaksbilar i ovan nämnda färger användes vid inspelningsmomentet. 

Inspelningsledaren presenterade en bild i taget enligt förutbestämd ordning. Barnet 

uppmanades att berätta vad bilden föreställde samt namnge färgen på bilen varpå 

inspelningsledaren upprepade färgen men nu i målfrasen: ”en röd bil”. Om barnet svarade 

felaktigt kommenterades inte detta av inspelningsledaren utan denne upprepade endast den 

korrekta frasen. Vidare uppmanades barnet till upprepning genom frågan: ”kan du säga en röd 

bil?” Barnet uppmanades även att uttala fraserna genom att inspelningsledaren pekade på 
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bilderna. För att ytterligare locka barnets intresse att på eget initiativ, ännu en gång producera 

fraserna, plockades leksaksbilarna fram. Detta moment genomfördes på liknande sätt som 

med bilderna. Bilderna fick ligga kvar på bordet och barnet uppmanades att färgmatcha rätt 

leksaksbil med rätt bild.  

 

Ljudfilerna bearbetades i PRAAT, version 5.0.20 (Boersman & Weenink, 1992-2008) och 

tilldelades en kodsiffra. För att alla ljudfilerna skulle få samma uppspelningsvolym användes 

Audacity 1.2.6, (http://audacity.sourceforge.net/download/). För att möjliggöra bedömning av 

interbedömarreliabilitet utifrån den perceptuella lyssnarbedömningen dubblerades fem 

slumpmässigt utvalda ljudfiler. De trettiotvå ljudfiler som utgjorde materialet till den 

perceptuella lyssnarbedömningen bestod av 16 flickröster och 16 pojkröster. Inför den 

perceptuella lyssnarbedömningen slumpades ljudfilernas uppspelningsordning.    

 

Perceptuell lyssnarbedömning – del 1 

En förfrågan om intresse till deltagande sändes ut till logopedstudenter, termin sex, vid 

Linköpings universitet. Logopedstudenternas uppgift bestod i att lyssna på samtliga ljudfiler 

två gånger i direkt följd varpå de angav kön på barnet tillhörande respektive ljudfil via ett 

bedömningsformulär (Bedömningsformulär 1, bilaga I). På en 100 mm VA-skala skattade 

logopedstudenterna hur säkra respektive osäkra de upplevde sig vara på sina angivna svar. 

Deltagarna instruerades om att skulle få höra trettiotvå stycken ljudfiler med barn som sa ”en 

röd bil, en grön bil..”och så vidare. Ingen information om ålder eller könsfördelning gavs. 

 

Perceptuell lyssnarbedömning – del 2  

Fyra logopeder verksamma inom röstlogopedi tillfrågades. Logopederna erhöll varsin CD-

skiva med ljudfilerna och formuläret Röstanalysschema för barn (McAllister 2007, bilaga II) 

samt instruktioner. Logopederna fick lyssna ett obegränsat antal gånger på varje ljudfil. De 

röstparametrar som bedömdes var; heshet, läckage, press/hyperfunktion, skrovel, röstläge 

samt vid behov annan kvalitet. Med varje röstparameter följde (med undantag röstläge) en 

tillhörande VA-skala på 100 mm, med ”inte alls” samt ”mycket/genomgående” på 

ytterkanterna. Röstläget bedömdes med en VA-skala på 200 mm med ”lågt” respektive ”högt” 

på ytterkanterna. Skalans mitt (100 mm) symboliserade normalt röstläge. Logopederna gavs 

även möjligheten att vid behov lämna kommentarer i slutet på formuläret. 
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Sammanställning och bearbetning av data – del 1 

En beräkning av antal korrekta svar (max 27) per logopedstudent samt en gemensam 

procentsats utifrån denna beräkning genomfördes. Även antalet korrekta svar fördelat på kön 

och ljudfil beräknades. Vidare beräknades antal korrekta svar per ljudfil (max 22).   Ljudfiler 

med ≥80% samt ≤20% korrekta könsidentifieringar sammanställdes separat, för att kunna 

jämföra eventuella likheter och skillnader. Dessa delades in i ytterligare två grupper. Nedan 

presenteras fördelningen av antalet pojkar och flickor i respektive grupp (tabell 1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

På ovanstående tretton ljudfiler beräknades även medelvärdet av de tjugotvå 

lyssnarbedömarnas subjektivt skattade grad av osäkerhet/säkerhet.  

 

Sammanställning och bearbetning av data – del 2 

En djupare analys gjordes (med resultatet från Röstanalysschema för barn) på de tretton 

ljudfiler med ≥80% (n=10) och ≤20% (n=3) (se tabell 1) för att utröna om några 

likheter/olikheter fanns mellan ljudfilerna. Ett medelvärde beräknades för samtliga 

röstkvaliteter (heshet, läckage, press, skrovel samt röstläge) ett per ljudfil och kvalitet. Vidare 

sammanställdes ett gemensamt medelvärde för gruppen >80% korrekta svar.  

 

Reliabilitet  

Beräkning av interbedömarreliabiliteten mellan logopedstudenterna gjordes med den 

statistiska analysmetoden Fleiss' kappa. För att bedöma interbedömarreliabiliteten mellan de 

Gruppfördelning av ljudfiler med ≥80% 

respektive ≤20% korrekta könsidentifieringar 

Grupp Antal Grupp              Antal  

   

>80% 

 

10 

Pojke bedömd som pojke 5 

Flicka bedömd som flicka 5 

 

<20% 

 

3 

Pojke bedömd som flicka 1 

Flicka bedömd som pojke 2 

 

Tabell 1. Tabell över fördelning i respektive grupp mellan de 

ljudfiler med ≥80% samt ≤20% korrekta könsidentifieringar. 
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fyra logopedernas skattning av röstkvaliteterna användes Cronbach´s alpha. 

Intrabedömarreliabiliteten för varje logopeds skattning av röstkvaliteterna beräknades med 

hjälp av Pearson produktmomentkorrelationskoefficient (r) i Microsoft Office Excel 2007. 

Beräkningar genomfördes på tjugosju ljudfiler med undantaget från logopedernas 

intrabedömarreliabilitet som beräknades på de ljudfiler som dubblerats.  

 

Resultat 

Resultat – del 1 

Logopedstudenternas resultat visade på en relativt jämn fördelning av antalet korrekta svar 

per bedömare (figur1), flest respektive minst antal korrekta svara är 20 respektive 10. 

Bedömarna avgav tillsammans 57 % korrekta svar för samtliga ljudfiler. Fördelat på kön 

erhölls 60 % korrekta svar för ljudfilerna tillhörande pojkar och 56 % korrekta svar för 

ljudfilerna tillhörande flickor. 

 

 

 

 

I figur. 2 ses fördelningen av antal korrekta könsidentifieringar per ljudfil efter studenternas 

skattning. Av de 27 ljudfilerna könsidentifierades fem ljudfiler (18,5%) korrekt av samtliga 

logopedstudenter. Tre av dessa ljudfiler tillhörde pojkröster och resterande två tillhörde 

flickröster. Studenternas skattningar resulterade i tio ljudfiler (37%) med ≥80% korrekta 

könsidentifieringar. Fördelningen mellan flickor och pojkar var lika, fem flickfiler samt fem 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A
n

ta
l k

o
rr

e
kr

a 
kö

n
si

d
en

ti
fi

er
in

ga
r

Logopedstudenter

Antal korrekta könsidentifieringar per logopedstudent 

Figur 1. Antal korrekta könsidentifieringar per logopedlogopedstudent (max 27). 
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pojkfiler. Tre ljudfiler skattades med endast ≤20% korrekta könsidentifieringar. Fördelat på 

kön; en pojke respektive två flickor. 

 

 

 

Resultat – del 2 

I tabell 2 samt tabell 3 redovisas de ljudfiler som ingår i följande resultatdel. Ljudfilerna är 

uppdelade i två grupper. Grupp 1 består av de tio ljudfiler med ≥80% korrekta 

könsidentifieringar. Ljudfil 6, 7, 17, 22 samt 24 är pojkar bedömda som pojkar (p-p). Ljudfil 

10, 15, 19, 21 samt 25 är flickor bedömda som flickor (f-f). Ljudfilerna 15, 25 (f-f) samt 17, 

22, 24 (p-p) har alla 100% korrekta könsidentifieringar. Grupp 2 består av de tre ljudfiler med 

≤20% korrekta könsidentifieringar. Ljudfil 23 är en pojke som av alla logopedstudenter 

bedömts som flicka (p-f). Ljudfil 11 samt 18 är flickor bedömda som pojkar (f-p).  
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Figur 2 Antalet korrekta könsidentifieringar per ljudfil (max 22).  

 

Grupp 1  
Antal korrekta 

könsidentifieringar 

                Flickor 

(f-f)          

Pojkar 

(p-p) 

22  Ljudfil 15  

22  Ljudfil 25  

22   Ljudfil 17 

22   Ljudfil 22 

22   Ljudfil 24 

20  Ljudfil 19  

19  Ljudfil 21  

19   Ljudfil 6 

18     Ljudfil 7 

18  Ljudfil 10  

 

 

Grupp 2 
Antal korrekta 

könsidentifieringar 

                Flickor 

(f-p)            

Pojkar 

(p-f) 

0   Ljudfil 23 

2  Ljudfil 11  

2    Ljudfil 18   

 

Tabell 2. Tabellen visar de ljudfiler med ≥80% 

korrekta könsidentifieringar. De ljudfiler som 

ligger över strecket med fetstil har en svarsfrekvens 

på 100 % korrekta könsidentifieringar 

Tabell 3. Tabellen visar de ljudfiler med ≤20% korrekta 

könsidentifieringar. De ljudfiler som ligger över strecket 

med fetstil har 100 % felaktiga könsidentifieringar.  
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Skattad grad av osäkerhet/säkerhet  

Figur 3 visar medelvärdena för logopedstudenternas skattade grad av osäkerhet/säkerhet för 

ljudfilerna i grupp 1 samt grupp 2. Det lägst skattade värdet var 44 mm VAS och det högst 

skattade värdet var79 mm VAS. Motsvarande värden för grupp två var 40 respektive 62 mm 

VAS. Ljudfil 11 samt 23 i grupp 2, med medelvärdena 55 respektive 62, låg på liknande nivå 

som de ljudfiler i grupp 1 med 100 % korrekta könsidentifieringar, vilka hade en 

medelvärdesspridning mellan 48 och 79. Vid jämförelse av medelvärdena i grupp 2 noterades 

att ljudfil 23, vilken hade lägst antal korrekta könsidentifieringar, var den ljudfil som visade 

på störst säkerhet.  

 

 

 

 

 

Röstkvaliteter 

Flickor grupp 1 

Flickrösterna i grupp 1 bedömdes alla innehålla press, läckage samt heshet. Medelvärdena för 

dessa kvaliteter varierade inom gruppen. Press, heshet samt skrovel var de parametrar som 

tillsammans visade på högst samstämmighet mellan ljudfilerna. En ljudfil i gruppen hade 

högre grad av läckage än övriga. Röstkvalitetsprofilen för flickorna i grupp 1 (Figur 4) 

illustrerar de gemensamma medelvärdena beträffande de fyra röstkvaliteterna. 

Röstkvaliteterna var skattade relativt lika, med undantag för skrovel med medelvärde noll. 

Parametrarna press samt läckage hade de högst skattade medelvärdena i gruppen.  
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Figur.3 Medelvärdet för logopedstudenternas skattade grad av osäkerhet/säkerhet för 

ljudfilerna i grupperna med ≥80% samt ≤20% korrekta könsidentifieringar. De ljudfiler 

med lägst antal korrekta könsidentifieringar i respektive grupp redovisas längst till 

vänster i diagrammet.     

  7♂   10♀   6♂   21♀ 19♀  25♀  15♀ 17♂  22 ♂ 24♂ 

  23♂ 11♀ 18♀ 
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Pojkar grupp 1 

Pojkrösterna i grupp 1 bedömdes alla innehålla heshet, läckage samt press. Medelvärdena för 

dessa kvaliteter hade stor spridning inom gruppen.  Två av rösterna innehöll skrovel, dess 

hade i jämförelse med övriga i gruppen även en högre grad av heshet, läckage samt press. 

Figur 5 illustrerar pojkarnas röstkvalitetsprofil, vilken visar deras gemensamma medelvärden 

över de fyra röstkvaliteterna. Röstkvalitetsprofilen för pojkarna uppvisade högre medelvärden 

inom alla kvaliteter samt en större spridning mellan kvaliteterna än röstkvalitetsprofilen för 

flickor. Skrovel var den kvalitet som hos båda grupperna hade lägst medelvärde.  

 

 

 

 

Flicka bedömd som pojke  

Röstkvalitetsprofilerna för de två flickröster som bedömdes som pojkar i grupp 2 visade på 

samstämmighet. Den röstkvalitet som utmärkte sig mest för dessa, med ett högt medelvärde 

var press. Båda ljudfilerna skattades med högst andel press följt av heshet samt högre andel 

heshet i jämförelse med andelen läckage. Läckage samt skrovel var de röstkvaliteter som 

skattades med lägst medelvärden. Vid jämförelse med pojkarna i grupp 1 (figur 5) uppvisade 
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Figur 5. Röstkvaliteternas medelvärden på 100mm VA-skala, 

för pojkar i gruppen med ≥80% korrekta könsidentifieringar.  

Figur 4. Röstkvaliteternas medelvärden på 100mm VA-skala 

för flickor i gruppen med ≥80% korrekta könsidentifieringar. 
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ljudfilerna i grupp 2 en mer ojämn röstkvalitetsprofil. I båda grupperna hade heshet och press 

skattats med de högsta medelvärdena, dock hade övriga medelvärden i grupp 1 en mer jämn 

fördelning.   

 

Pojke bedömd som flicka  

Röstkvalitetsprofilen för ljudfil 23 där en pojke bedömdes som flicka, uppvisade inte samma 

jämnhet mellan kvaliteterna som röstkvalitetsprofilen för flickorna i grupp 1. 

Röstkvalitetsprofilerna hade medelvärdet noll för skrovel, men i jämförelse mellan övriga 

medelvärden var skillnaderna större. Hos ljudfil 23 var läckage den utmärkande kvaliteten, 

följt av heshet.     

 

Röstläge  

Röstläget bedömdes med en VA-skala på 200 mm med ”lågt” respektive ”högt” på 

ytterkanterna, skalans mitt (100 mm) symboliserade normalt röstläge. I figur 6 illustreras 

medelvärde för röstläge i grupp 1. Medelvärdena för samtliga ljudfiler hade en spridning 

mellan 67mm VAS och 105mm VAS.  Det gemensamma medelvärdet för röstläge i grupp 1 

beräknades till 91 för flickor samt 88 för pojkar. Medelvärdena för röstläge i grupp 2 skiljde 

sig inte avsevärt mot motsvarande värden i grupp 1. Medelvärdena för ljudfilerna i grupp 2 

hade en spridningen mellan 82mm VAS och 97mm VAS. Ingen könsskillnad kunde påvisas 

mellan ljudfilerna i grupp 1 samt grupp 2.  
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Reliabilitet  

Interbedömarreliabilitet mellan logopedstudenterna 

Värdet för interbedömarreliabiliteten mellan logopedstudenterna blev 0,39 beräknat med 

Fleiss´ Kappa. 

 

Interbedömarreliabilitet mellan logopederna 

Tabell 5 visar de värden som beräknades i Cronbach´s alpha gällande logopedernas 

interbedömarreliabilitet. De värden som erhölls för de fyra röstkvaliteterna var följande: 

heshet (0,87) läckage (0,91) press (0,71) skrovel (0,72).  

 

 

 

Kvaliteter  27 ljudfiler  

  

Heshet   0,87 

Läckage  0,91 

Press  0,71 

Skrovel  0,72 

Medelvärde  0,80 

  

Intrabedömarreliabilitet 

Intrabedömarreliabiliteten som hos de fyra logopederna beräknades med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (r) gav värdena; 0.75, 0.90, 0.80, 0.86 (Tabell 6).  

 

  

Beräkning av  Logoped A Logoped B  Logoped C Logoped D 

Samtliga skattningar av röstkvaliteter   0,75 0,90 0,80 0,86 

 

Diskussion  

Resultatdiskussion  

Trots likheter mellan könen i struphuvudets biologi hos små barn är det möjligt via 

perceptuell röstbedömning att avgöra könstillhörighet. Föreliggande studie påvisar ett visst 

Tabell 5. Interbedömarreliabiliteten mellan de fyra logopederna. Ett 

medelvärde av de fyra kvaliteterna, presenteras längst ner i tabellen.     

Tabell 6 Översikt av de värden som beräknades fram med ”Pearsons r”.  
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samband mellan röstkvalitet och bedömning av könstillhörighet. Det är dock svårt att uttala 

sig om resultatet är beroende av tillfällighet eller ej. Resultatet för grupperna 1 och 2 visar inte 

på något samband mellan antal korrekta svar och medelvärdet för subjektivt skattad 

osäkerhet/säkerhet. Inget tyder på att bedömarna gemensamt skulle vara säkrare på de 

ljudfiler med flest antal korrekta könsidentifieringar. 

 

Av resultatet framgår att logopedstudenterna för samtliga ljudfiler uppnådde 57 % korrekta 

svar. Fördelat på kön erhölls 60 % korrekta svar för ljudfiler tillhörande pojkar samt 56 % 

korrekta svar för ljudfiler tillhörande flickor. Dessa värden tyder på att det är svårt att säkert 

avgöra könstillhörighet hos 3:0 – 4:0 åringar med hjälp av auditiv information i form av 

standardiserade fraser. Detta gäller såväl avgörandet av flickröster som pojkröster. Andelen 

korrekta svar i procent för pojkar respektive flickor kan jämföras med de siffror som Perry et. 

al, (2001) fann i sin studie gällande barnröster och kön. De fann att bedömarna kunde 

fastställa könet hos 4-åriga pojkar och flickor med en svarsfrekvens på 67 % respektive 62 % 

korrekta svar.  Det bör nämnas att Perry et. al, (2001) i sin studie använde sig av cvc-

stavelser. 

 

Röstkvaliteter 

Då det är sparsamt med data från studier gällande friska barnröster fick de ljudfiler som i 

föreliggande studie skattats med ≥80% korrekta könsidentifieringar (grupp 1) utgöra 

”kvalitetsjämförelsegrupp”. Ljudfilernas medelvärden för samtliga röstkvaliteter 

sammanställdes till en gemensam röstkvalitetsprofil för pojkar respektive flickor. Detta för att 

se om de ljudfiler som missbedömts bär på information som påverkat vid bedömningen av 

kön. Vid jämförelse mellan studiens röstkvalitetsprofiler ses att de flickor som missbedömts 

som pojkar har en högre samstämmighet med röstkvalitetsprofilen för pojkarna i grupp 1 

jämfört med flickorna i samma grupp. Detta kan vara en förklaring till att majoriteten av 

logopedstudenterna felbedömt ljudfilerna. Röstkvalitetsprofilen för ljudfil 23 (pojke bedömd 

som flicka) skiljer sig från övriga profiler, detta till stor del beroende av att röstkvaliteten 

läckage har ett högt medelvärde. På grund av denna skillnad är det vid jämförelse med 

föreliggande studies röstkvalitetsprofiler svårt att se en orsak till att ljudfil 23 felbedömts.  Det 

var av intresse att se om röstkvalitetsprofilen för ljudfil 23 visade överensstämmelse med 

tidigare forskning kring röstkvaliteter i barnrösten samt om övriga röstkvalitetsprofiler 

uppvisar likheter med tidigare forskning.  
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Tidigare forskning  

Flickors röster beskrivs som mer läckande än pojkars röster som i sin tur rapporteras ha en 

högre förekomst av press (McAllister & Södersten, 2007). Pojkar rapporteras även vara hesa i 

högre utsträckning än flickor (McAllister, 2007). Vidare förekommer röstkvaliteten skovel i 

lägre grad i jämförelse med knarr, press samt heshet hos barn (McAllister, Granqvist, 

Sjölander & Sundberg, 2007). I föreliggande studies resultat framkom att skrovel var den 

röstkvalitet som hos majoriteten av ljudfiler förekom i lägst grad.  

    

Röstkvaliteter observerade i pojkröster   

Röstkvalitetsprofilerna för de flickröster som bedömts som pojkar i grupp 2 visar att 

förekomsten av press är hög i båda fallen, vidare är förekomsten av läckage låg. Även 

röstkvalitetsprofilen för pojkarna i grupp 1 (figur 5) visar på högre andel press än läckage, 

dock är inte medelvärdet för läckage avsevärt lägre.  Röstkvaliteten heshet vilken i högre 

utsträckning förekommer hos pojkar har i föreliggande studies röstkvalitetsprofil för pojkar i 

grupp 1 ett högre medelvärde än läckage samt skrovel, detsamma ses hos flickröster i grupp 2 

som bedömts som pojkar. Ovanstående ljudfiler representerar de röstkvaliteter som tidigare 

studier rapporterar som mest förekommande i pojkröster, vilket kan ge en förklaring till 

bedömningen av kön.  

 

Röstkvaliteter observerade i flickröster 

Ljudfil 23 uppvisar en röstkvalitetsprofil med hög andel läckage. Som nämnts ovan 

förekommer läckage enligt litteraturen i högre grad hos flickor. Detta stämmer dock inte på 

föreliggande studies röstkvalitetsprofil för flickor i grupp 1, där andelen läckage inte 

förekommer i högre grad än övriga röstparametrarna. Sett till enbart litteraturen är det dock 

förklarligt att ljudfilerna 23 bedömts som flicka. 

 

Röstläge 

Medelvärdena för röstläge i föreliggande studie tycks inte ha någon större inverkan vid valet 

av kön. Resultatet av röstläget visade på att logopederna skattade flertalet ljudfiler som 

”normala” det vill säga att de hamnade i närheten av mittpunkten vid skattningen på VA-

skalan (runt 100mm). Medelvärdena hos ljudfilerna i de olika grupperna skiljer sig inte 

avsevärt åt. Ashmead, Ohde & Perry (2001) fann i sin studie att F0 först postpubertalt visar 

könsskillnader. Hasek, Singh och Murry (1980) fann dock könsskillnader redan vid 7 års 
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ålder. Att röstläget hos ljudfilerna i föreliggande studie skattats så lika beror troligtvis på att 

inga tydliga perceptuella skillnader är hörbara vid 3:0 – 4:0 års ålder. Men frågan är om det 

ändå finns någon information i röstläget som avgör valet vid könsidentifieringen? En akustisk 

analys av rösten vore intressant att gå vidare med för att se om det går att finna ytterligare 

information om varför bedömarna gör de val de gör. 

 

Intra- och interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten mellan de fyra logopederna, gällande röstkvaliteter, är mycket god. 

Beräkningar uppvisar en spriding mellan 0,71 som visar på ett starkt samband, till 0,91 som 

visar på ett mycket starkt samband. Dessa värden tyder på att logopederna i sina bedömningar 

av röstkvaliteter hos de 27 filerna skattade mycket lika.   

 

En mycket god intrabedömarreiabilitet hos de fyra logopederna, gällande röstkvaliteterna, 

uppvisas också. Logoped A fick ett värde på 0,75 som visar på ett starkt samband, medan 

logoped B, C och D fick värden som visar på ett mycket starkt samband.  

 

Interbedömarreliabiliteten mellan logopedstudenterna uppvisade inte samma starka samband, 

värdet beräknades till 0.39. Utifrån detta tycks det vara mycket svårare att könsidentifiera 

ljudfilerna än att ha en samlad och gemensam uppfattning och röstkvaliteterna hos samtliga 

ljudfiler.  

 

Metoddiskussion  

Deltagare vid den perceptuella lyssnarbedömningen  

Samtliga logopedstudenter vid den perceptuella lyssnarbedömningen var kvinnor, resultatet 

hade kanske blivit annorlunda om båda könen var representerade. I litteraturen diskuteras 

mäns och kvinnors skattningsförmåga vid identifiering av kön gällande barnröster. Ingrisano 

et al, (1980) fann att kvinnor uppnådde en svarsfrekvens på fler antal korrekta svar än män, 

Perry Ohde och Ashmead (2001) fann däremot inte någon könsskillnad. Huruvida kvinnor 

presterar bättre eller lika bra som män är oklart men bör ändå uppmärksammas och tas i 

beaktning vid tolkning av data. 
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Inspelning 

Tidigare har olika material, såsom uthållna vokaler och spontantal använts vid 

röstkvalitetsbedömningar. Spontantal anses ge ett naturligare material än uthållen vokal (Bele, 

2005). Valet av standardiserade fraser gjordes för att undvika uppkomsten av könsrelaterade 

ordval och samtalsämnen som spontantal kan medföra. Presentationen av materialet samt 

tillvägagångssättet vid inspelningen kanske upplevs onödigt lång och komplicerad. 

Inspelningsproceduren byggde på den erfarenhet som pilotstudien gav. Att presentera 

uppgiften tillsammans med bilder och leksaksbilar tycktes motivera barnet till deltagande. 

Momentet vid vilket barnet parade ihop bil och bild efter färg tycktes stärka barnet och 

uppmuntra till fortsatt medverkan. Genom att peka på bilderna kunde inspelningsledaren få 

barnet att säga fraserna upprepade gånger. Syftet med den icke-verbala uppmaningen var att 

minimera risken för att barnet skulle imitera inspelningsledarens prosodi, tonhöjd och 

röststyrka. Barnets prestation uppmärksammades med positiv feedback och av 

inspelningsledaren upplevdes detta moment ge barnen ytterligare självförtroende och vilja till 

fortsatt medverkan.  

 

Slutsatser 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det via ljudinspelningar av 

standardiserade fraser är auditivt möjligt att avgöra könstillhörighet hos barn i åldrarna 3:0 – 

4:0 år samt analysera hur olika röstkvaliteter kan påverka vid valet. Resultatet visar på 

svårigheter att bedöma könstillhörigheten samt att röstkvaliteterna i vissa fall inverkar på 

valet av kön men inte konsekvent. Inget tydligt samband mellan subjektivt skattad 

osäkerhet/säkerhet och angivet svar upptäcktes. 

 

Framtida studier 

Föreliggande studies resultat bygger enbart på perceptuell bedömning. Det vore intressant att 

utföra akustiska analyser av materialet för att se hur väl den perceptuella bedömningen 

korrelerar med akustiska mätningar. Vidare vore det intressant att jämföra logopeders 

skattning av könstillhörighet samt logopedstudenters skattningar av röstkvaliteter. 
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Bilaga I 

Bedömningsformulär 1 

 
                                                       
        Flicka       Pojke                                  Jag känner mig osäker/säker på mitt svar 

 
 
1.                                                                osäker                                                                      säker 

                                                                     
 
2.                                                                osäker                                                                      säker 

 

 
3.                                                                osäker                                                                      säker 

 

 
4.                                                                osäker                                                                      säker 

 

 
5.                                                                osäker                                                                      säker 

 

 
6.                                                                osäker                                                                      säker 

 

 
7.                                                                osäker                                                                      säker 

 

 

 
8.                                                                osäker                                                                      säker 

 

 
9.                                                                osäker                                                                      säker 

 

 
10.                                                              osäker                                                                      säker 

 

 
11.                                                              osäker                                                                      säker 

 

 
12.                                                              osäker                                                                      säker 

 

 
13.                                                              osäker                                                                      säker 

 

 
14.                                                              osäker                                                                      säker 

 

 
15.                                                              osäker                                                                      säker 



Bilaga II 

 
Röstanalysschema för barn  Lyssnare___________________ 

 

Röst nr________ Kön__________ Datum_____________________ 

 

 

Röstkvalitet 

 

 Inte alls    mkt/genomgående 

Heshet  

 

 

Läckage  

 

 

 

Press/hyper  

funktion 

 

 

Skrovlighet  

 

 

 

Annat  

 

Vad_________________ 

 

 

 

Röstläge   

        

Lågt                                  

Högt 

 

                        

 

Kommentarer 

 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 


