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Abstract 

What makes a good voice? The present study seeks to determine whether there is something in 

the acoustic speech signal that may tell us something about how the listener perceives the 

speaker. In a commercial context, the way in which the message is constructed is important so 

the listener receives the message in the way the producer of  the commercial intended. In this 

process the voice is an important tool. 

In the present study audio recordings were made of  two professional and two non-professional 

voice users, one man and one woman in each group, reading a standard text. The recordings were 

analyzed acoustically and evaluated by a group of  listeners. In addition, an interview was 

conducted with two professional speakers. 

Results of  the analysis show that women's and men's voices differ in which acoustic 

parameters affect the listener's perception of  the voice. A low mean F0 among men co-

occured  with the estimation of  an interesting and trustful voice by the group of  

listeners. Among women, a high standard deviation of  F0 was the parameter that co-occured 

with an estimate of  an interesting and trustful voice. Due to the limited sample size, no general 

conclusions could be made.  

The answers from the interview indicated that there is no such thing as an infallible voice 

that can be hired for any assignment, but that different types of  voices are suitable for different 

contexts. 
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Sammanfattning 

Vad kännetecknar en bra röst?  Denna studie syftar till att utröna huruvida det finns något i den 

akustiska talsignalen som kan säga något om vilken uppfattning lyssnaren bildar sig om talaren. I 

kommersiella sammanhang är sättet att förmedla viktigt för att ge lyssnaren rätt budskap och i 

detta är rösten ett viktigt redskap. Grunden till föreliggande studie var att låta en grupp lyssnare 

bedöma några olika röster samt att analysera rösterna akustiskt, varefter en jämförelse mellan 

resultat från lyssnarbedömning och akustisk analys gjordes. 

En kvinna och en man i grupperna professionella samt icke-professionella röstanvändare läste in 

en standardtext. Inspelningarna analyserades akustiskt och bedömdes perceptuellt av en 

lyssnargrupp, omfattande 10 individer utan röstprofessionell kompetens En intervju 

genomfördes även med de två professionella röstanvändarna. 

Resultaten visar att olika akustiska parametrar hos de studerade kvinnornas respektive männens 

röster hade samband med lyssnarnas uppfattning om rösterna. Männens röster med ett lågt F0 

skattades som intresseväckande och förtroendeingivande. Samma egenskaper hos kvinnorna 

samförekom med en stor variabilitet i F0. På grund av det begränsade urvalet kunde inga 

generella slutsatser om vad som kännetecknar en bra röst dras.   

Intervjun gav att det i radioreklamsammanhang inte finns en ofelbar röst som kan anlitas till alla 

uppdrag, utan att olika rösttyper passar till olika sammanhang.  
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Förord 

Stort tack till alla vars röstinspelningar vi fått använda till denna studie och alla deltagare i 

lyssnargruppen, utan er hade denna studie inte varit möjlig. 

Stort tack även till vår handledare Inger Lundeborg för handledning och stöd under 

uppsatsskrivandet. 

Slutligen vill studieförfattarna även tacka varandra för gott arbete och många trevliga timmars 

skrivande. 

 

Jerker Franzén & Hannes Wijkmark, den 29 februari 2012 
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Inledning 

I dagens informationssamhälle matas vi människor med en stigande ström av information och 

reklam från olika organisationer och företag. I och med detta överflöd av information uppstår en 

situation där individen tvingas att prioritera och välja ut det som känns viktigast. Det finns en 

gräns för hur mycket information människan kan ta in för bearbetning och denna utsortering av 

information gör att företagen i sin marknadsföring måste lägga en allt större vikt vid hur de 

framställer sitt budskap. När det gäller muntlig reklam och information är det naturligt att rösten 

spelar en viktig roll i kommunikationen med den presumptiva kunden. 

Eftersom radioreklam syftar till att försöka sälja en produkt är kraven på att konsumenten skall 

vilja lyssna på presentatören och bli intresserad av produkten höga. Vilka egenskaper förknippas 

med en ”säljande” röst och varierar synen på en säljande röst beroende på vad som skall säljas? I 

ett kliniskt logopediskt perspektiv definieras en bra röst av vissa egenskaper. Är dessa desamma 

som de som betecknar en bra röst i ett kommersiellt sammanhang? Detta är frågor som ligger till 

grund för föreliggande studie. 

Bakgrund 

Rösten 

Begreppet röst brukar delas in i de tre underkategorierna tonhöjd, röststyrka samt röstkvalitet 

(Lindblad, 1992). De två förstnämnda är relativt okomplicerade till sin natur medan röstkvalitet 

betecknar ett stort antal mer komplicerade komponenter. Hur olika aspekter inom röstkvalitet ter 

sig i en röst beror på anatomiska och fysiologiska förhållanden i larynx och i ansatsröret. 

Röstkvalitet kan i ett bredare perspektiv betraktas som den auditiva perceptionen av en individuell 

talares röst. (Lindblad, 1992) 

Röstanalys 

Eftersom röstkaraktäristika har flera dimensioner behöver en analys av röstfunktion innehålla 

såväl objektiva som subjektiva metoder. Det är därför brukligt att göra såväl akustiska som 

perceptuella analyser. En perceptuell röstanalys innebär lyssnarens subjektiva uppfattning om hur 

rösten är och låter medan en akustisk analys består av objektiva mätningar av ljudsignalen (Oates, 

2009).  
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En av de mest grundläggande parametrarna  i en akustisk röstanalys är grundtonsfrekvens (F0), 

som vanligen uttrycks i antal stämbandssvängningar per sekund (hertz, Hz). Det är också brukligt 

att ange standardavvikelsen för F0 eftersom den ger en bild av grundtonens, och därmed röstens, 

variation. (Scherer, Ladd & Silverman, 1984)Grundtonsfrekvensen är avgörande för det som 

perceptuellt uppfattas som tonhöjd.(Lindblad, 1992). Mäns medel F0 i vanligt tal ligger vanligtvis 

omkring 120Hz medan kvinnors medel F0 ligger omkring ca 200Hz  Varje ljudvåg innehåller inte 

bara grundtonsfrekvensen utan många frekvenser samtidigt, dessa extra svängningar brukar kallas 

deltoner och är jämna multiplar av grundtonen. Utöver grundtonsfrekvens är mätningar av 

amplitud vanliga i akustiska analyser. Amplitud är det akustiska måttet på röststyrka och uttrycker 

energinivån på de olika frekvenserna i ljudvågen. Den kontrolleras av talaren i huvudsak med det 

subglottala trycket (Sundberg, 2001) i kombination med stämbandens spänning (Colton, Casper 

& Leonard, 2011). Amplitud mäts oftast i decibel (dB), som är ett logaritmiskt mått, och här 

används dB Sound Pressure Level (SPL), vilket ger referensvärdet 0dB = 20x10^-5 Pascal (Pa) 

(Hickling, 2006). Fonetogram är ett analysverktyg som mäter dB SPL i förhållande till 

grundtonsfrekvens och ger således en bild av röstens omfång (Titze, 1992). 

Ansatsröret samt näshålan och dess bihålor fungerar som ett resonansrör och förstärker vissa 

deltoner samtidigt som andra försvagas (Lindblad, 1992). Hur ljudvågen filtreras beror på 

artikulatorernas konfiguration, och i de frekvensområden på ljudvågen där deltoner förstärks 

bildas det toppar där energin är som störst, så kallade formanter. Dessa energiansamlingar 

benämns F1, F2, F3, F4 och så vidare och ger ljudet dess specifika klangfärg. Längden på 

ansatsröret har ett enkelt förhållande till formantfrekvenserna, ju längre rör desto lägre 

formanter. Eftersom alla ansatsrör är unika är detta en stor bidragande faktor till att varje enskild 

röst har sin unika karaktär (Lindblad, 1992). 

Perturbationsanalyser mäter oregelbundenheter i ljudvågen. I en ”perfekt” röst skulle varje period 

i samma ljud vara lika stor i både frekvensled och amplitudled. En sådan röst existerar emellertid 

inte och viss oregelbundenhet förekommer i alla röster (Lindblad, 1992).  Jitter och shimmer är 

två olika typer av perturbationsmått varav jitter mäter oregelbundenheter i frekvensled och 

shimmer i amplitudled (Titze, Horii & Scherer, 1987). Stora oregelbundenheter i rösten uppfattas 

ofta som skrovel, knarr eller läckage. Akustiskt visar sig knarr som lågfrekventa bruskomponenter 

(Gobl, 1989). 

Ett tredje mått som också mäter oregelbundenheter, Harmonics to Noise Ratio (HNR), är ett 

mått på hur stor styrkan på tonen är i förhållande till styrkan på bruset (Müller, 2007). Bruset kan 

uppstå från till exempel läckage eller oregelbundenheter i perioderna. Detta mått beskriver 
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förhållandet i amplitud mellan tonen och bruset. Det går även att mäta bruset i förhållande till 

tonen vilket då ger måttet Noise to Harmonics Ratio (NHR) (Müller, 2007). 

Akustiska skillnader mellan manliga och kvinnliga röster 

Den mest uppenbara skillnaden mellan mäns och kvinnors röster är kvinnors högre 

grundtonsfrekvens (Kewley-Port, Li, Zheng & Neel, 1996).. Beroende på kvinnors normalt 

kortare ansatsrör får kvinnliga röster dessutom genomsnittligt högre frekvens på sina formanter, 

vilket ger en annan vokalfärg. Denna skillnad märks även genom att kvinnor normalt har en 

ljusare röstklang, som är det perceptuella korrelatet till formanternas frekvenser . Kvinnorösten 

har även överlag en svagare intensitet (Kewley-Port, Li, Zheng & Neel, 1996). 

Karlsson (1992) genomförde en studie där en testgrupp fick bedöma röster parvis och avgöra 

vilken röst i paret som de uppfattade som mest kvinnlig. De röster som bedömdes var 

manipulerade med hjälp av en röstgenerator. Av en enda autentisk kvinnoröst kunde därigenom 

många varianter skapas genom att förändra akustiska variabler som grundtons-, deltons- och 

formantfrekvenser. Resultatet visade att flera av de genererade rösterna skattades som mer 

kvinnliga än originalrösten, varvid vissa slutsatser kunde dras kring vad som utmärker en kvinnlig 

röst och omvänt, vad som inte gör det. En intressant faktor hittades i den första deltonen, vilken 

vid manipulation både uppåt och nedåt i frekvens av försökspersonerna uppfattades som mer 

kvinnlig än originalet. Utöver detta skattades rösten generellt som mer kvinnlig vid manipulation 

uppåt i grundtonsfrekvens. 

Röstens betydelse 

Rösten innehåller mycket mer information än ordens betydelse. Lyssnaren kan extrahera en 

mängd data från en enda röstsignal, såsom information om talarens sinnesstämning, uppskattad 

ålder och storlek, kön, grad av attraktion och dominans hos talaren och även forma sig en 

uppfattning om talarens identitet (Latinus, 2011). I en holländsk studie (Collins, 2000) fick 54 

kvinnor i åldern 18-30 år bedöma 34 inspelade mansröster. Männen hade i uppgift att uttala fem 

olika vokaler med så normal röst som möjligt. Kvinnorna fick, efter att ha lyssnat på rösterna, 

skatta attraktion, ålder och vikt för varje manlig talare. Några av kvinnorna fick dessutom svara 

på ytterligare frågor angående kroppstyp, om personen hade hår på bröstet och en uppskattning 

av talarens längd. I resultatet framkom det att de männen som hade ett kortare avstånd mellan 

formantfrekvenserna och en lägre grundton blev skattade som tyngre, längre, äldre, hårigare och 

mer attraktiva. Även om det inte fanns någon faktisk korrelation mellan männens röster och 

fysiska attribut, vikt undantaget, så använde kvinnorna männens röstegenskaper för att skatta 
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detta. En möjlig förklaring till detta ansåg författaren vara att kvinnor uppfattar män med lägre 

grundton som mer maskulina eftersom deras medelvärden ligger längre ifrån deras egna kvinnliga 

medelvärden jämfört med män med hög grundton (Collins, 2000). I en liknande studie visades 

det även att de röster som bedömdes som mest tilltalande tillhörde personer med låg tonhöjd i 

kombination med ett långt ansatsrör (Feinberg et al., 2011). 

Tigue, Borak, O'Connor, Schandl och Feinberg (2011) undersökte hur mäns tonhöjd påverkar vid 

val av politiker. Både kvinnor och män fick lyssna på före detta amerikanska presidenters röster 

där rösterna hade modifierats så att varje röst fanns i två kategorier: en med en högre grundton 

och en med en lägre grundton. Sen fick deltagarna svara på frågor om ledaregenskaper och om 

vem de skulle kunna tänka sig att rösta på. Återigen blev resultatet att rösterna som hade en lägre 

grundton ansågs mer attraktiva och mer dominanta. Samma lågfrekventa röster bedömdes också 

som mer passande ledare av testgruppen. För att vara säkra på att fenomenet inte var bundet till 

just politiker som diskuterar politik testades samma sak på icke-politiskt anknutna röster med ett 

neutralt talmaterial, men åter med samma resultat (Tigue et al., 2011) 

Vid val av ledare kan naturligt urval, enligt Darwins teori, ha en avgörande roll (Tigue et al., 

2011). Det kan ha renderat i en mänsklig förmåga att bedöma vem som är en passande ledare; 

något som kan ha varit viktigt för gruppens överlevnad. Mot den bakgrunden kan röstegenskaper 

mycket väl haft en betydande funktion (Tigue et al., 2011). 

Haloeffekten 

Haloeffekten benämns den effekt som innebär en allmän bedömning grundad på enbart en eller 

några få egenskaper, människan har således svårt att bedöma enskilda egenskaper hos en person 

utan att påverkas av denne persons övriga egenskaper (Thorndike, 1920). Stagner (1936) visade 

att enbart olika röstegegenskaper kan ge ett underlag för bedömaren att även uttrycka sig om 

andra icke-röstrelaterade egenskaper hos talaren. Effekten är inte väl dokumenterad  med röst 

som fokus, men Nisbett, Richard och Wilson (1977) visade att en person enbart genom sin 

framställning kunde få bedömare att ändra på sin bedömning av andra egenskaper som inte hade 

genomgått någon förändring. Studien gick till så att en engelsktalande  professor med en 

europeisk accent filmades vid två olika intervjutillfällen. I den första intervjun framställde han sig 

som trevlig, respektfull och intelligent  medan han i den andra intervjun framställde sig som kall, 

sträng och mindre respektfull. Sen fick två olika grupper titta på varsin av de två filmade 

intervjuerna och bedöma helhetsintryck samt de tre individuella egenskaperna; fysisk attraktivitet, 

manér och accent. I den mer negativa intevjun bedömdes helhetsintrycket negativt samtidigt som 
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de tre egenskaperna bedömdes som irriterande. Gruppen som fick bedöma den mer positiva 

intervjun bedömde helhetsintrycket som positivt men samtidigt också de tre övriga egenskaperna 

på ett positivt sätt trots att just dessa tre egenskaper förblev desamma i de båda intervjuerna 

(Nisbett, Richard & Wilson 1977). 

Professionella röster 

Personer som måste använda sin röst i ett professionellt sammanhang har helt andra krav på sin 

röstförmåga i jämförelse med icke-professionella röstanvändare. De använder ofta sin röst 

oavbrutet flera timmar om dagen vilket tillsammans med kravet på en välljudande röst blir en stor 

fysisk påfrestning på röstorganen (Timmermans, De Bodt, Wuyts & Van de Heyning, 2003). 

Därför är röstpedagoger, foniatriker och röstlogopeder eniga om att professionella röstanvändare 

bör tänka på rösthygien och utöva röstträning för att förhindra problem med rösten (Sataloff, 

Spiegel, Hawkshaw & Heuer, 1994). Varosanec-Skaric (2007) visade att skådespelarstudenter, 

trots deras kunskap om rösthygien, inte agerade nämnvärt bättre än vanliga studenter ifråga om 

en röstgynnsam livsstil. Timmermans et al. (2003) visade senare att professionella radiopratare 

inte hade bättre rösthygien än studenter som studerade till arbeten inom radio beträffande stress, 

alkohol, rökning och kaffedrickande. Även om dessa studier behandlade skådespelarstudenter 

respektive studenter som studerade till arbeten inom etermedia kan det ändå antas att deras krav 

på röst och livsstil liknar varandras. 

I studien med skådespelarstudenter (Varosanec-Skaric, 2007) analyserades studenternas röster och 

jämfördes med andra studenters röster med F0-analys samt förekomst av jitter, shimmer och 

HNR. Skådespelarstudenterna fick lägre värden på jitter och shimmer, ett högre värde på HNR 

samt mindre standardavvikelse på F0, vilket tyder på en bättre förmåga att hålla en stabil ton, 

trots att deras livsstil, som tidigare nämnt, var ungefär densamma som de andra studenternas. 

Röster i kommersiella sammanhang – Reklam 

Radioreklam påverkar lyssnaren på olika sätt. Både medvetna och undermedvetna kanaler hos 

potentiella köpare stimuleras för att göra meddelandet så effektivt som möjligt (Mehrabian, 

1972). Små förändringar i sättet att leverera informationen på kan få stor inverkan på vad som 

faktiskt går fram till lyssnaren. Whipple och McManamon (2002) studerade hur reklamens 

slagkraftighet påverkades av reklamuppläsarens kön samt kön hos lyssnare. Hänsyn togs också till 

vilket kön som var produktens förmodade målgrupp. Studien motiverades av att det på 

reklamredaktioner i USA nästan uteslutande valdes manliga röster, ett val vars riktighet 

ifrågasattes i studien då man i det stora perspektivet inte fann några signifikant sämre resultat 
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med kvinnliga reklamuppläsare, även om vissa skillnader noterades här beroende på 

produktreklamens målgrupp. 

Tidigare studier har visat att valet av röst kan, som presentatör till olika typer av reklaminslag, 

vara av stor vikt för hur informationen tas emot hos lyssnaren (Lynch & Schuler, 1994). Reklam 

innehåller ofta undermedvetna meddelanden med uppgift att övertala lyssnaren och effektiviteten 

av dessa är starkt kopplad till särdrag i uppläsarens röst (Mehrabian, 1972). Chattopadhyay, Dahl, 

Ritchie och Shahin (2003) lät 166 personer lyssna på och bedöma ett reklaminslag med 

uppläsarrösten som enda stimuli. Inslaget hade manipulerats akustiskt så att versioner av samma 

reklaminslag med olika kombinationer av talhastighet och grundtonsfrekvens hade skapats. I 

analysen upptäcktes att pauseringen mellan fraser kan kortas ned utan att lyssnarens förståelse av 

meddelandet påverkas nämnvärt, samt att en låg grundtonsfrekvens och ett större antal stavelser 

per sekund än vid normalt tal gav en optimal kombination för lyssnarens attityd till produkten. I 

linje med studier som tidigare nämnts (Collins, 2000; Tigue et al., 2011) fann man att en låg 

grundtonsfrekvens uppfattades som mer attraktiv och trovärdig. 

Radioreklam i Sverige 

Den 1 januari 1992 trädde lagen om kabelsändningar till allmänheten i kraft vilken möjliggjorde 

för lokala radiostationer att sända reklam, något som tidigare inte varit tillåtet. Radiosänd reklam 

har dock alltsedan dess haft låg lönsamhet. Detta hävdas i Kulturdepartementets promemoria 

(2007) bero på höga koncessionsavgifter; den avgift som etermediala företag betalar till staten för 

att få sända reklam, samt alltför strikta restriktioner kring den mängd reklam som får utgöra 

sändningstiden. Förslag har på riksdagsnivå framlagts om minskning eller borttagning av 

koncessionsavgiften samt att helt ta bort begränsningarna för hur stor andel reklam som tillåts att 

sändas i lokalradion, det vill säga samtliga radiokanaler i Sverige förutom de som är bundna till 

Sveriges Radio (SR) (Kulturdepartementet, 2007). Vid årsskiftet 2011/2012 trädde nya 

bestämmelser i kraft efter beslut av Myndigheten för radio och TV, varvid koncessionsavgiften 

sänktes med 9% (Myndigheten för radio och TV, 2012). 

Radioreklam har än så länge inte motsvarat branschens förhoppning om god ekonomisk 

lönsamhet. Andelen lokalradiolyssnare i förhållande till hela populationen av radiolyssnare har 

emellertid ökat sedan reklam tilläts i lokalradion (Kulturdepartementet, 2007). Trots detta och det 

faktum att radioreklam producerats och sänts i över 20 år i Sverige har inga studier specifikt om 

röst i kommersiella sammanhang eller om vad lyssnare förknippar med kommersiella röster 

genomförts. Detta förhållande motiverar föreliggande studie. 
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Syfte 

Föreliggande studie syftar till att undersöka karaktäristika hos fyra olika talare samt vilka icke-

röstrelaterade egenskaper som naiva lyssnare tillskriver talarna. Studien syftar även till att genom 

intervju ta reda på hur två speakers i branschen för kommersiell radio beskriver röster inom 

kommersiella sammanhang. 

Metod 

Deltagare 

Urval 

I studien deltog två professionella och två icke-professionella röstanvändare, två kvinnor och två 

män. De två röstprofessionella var 38 och 43 år medan de två icke-professionella var 25 och 26 

år.. Dessutom deltog en lyssnargrupp bestående av 10 personer, 4 kvinnor och 6 män i åldrarna 

20-60 år (medelvärde 41 år och 2 månader; standardavvikelse: 19 år och 1 månad). Personerna 

vars röster spelades in gavs följande beteckningar: 

Professionell röstanvändare (manlig) - PM 

Professionell röstanvändare (kvinnlig) - PK 

Icke-professionell röstanvändare (manlig) - IM 

Icke-professionell röstanvändare (kvinnlig) - IK 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Gruppen professionella röstanvändare utgörs i föreliggande studie av två yrkesverksamma 

radiospeakers, med svenska som modersmål. För gruppen icke-professionella röstanvändare 

ställdes följande inklusions- och exklusionskriterier upp. 

Inklusionskriterier; icke-professionella röstanvändare: 

1. Modersmål: svenska 

2. Ålder: Mellan 25-40 år 

Exklusionskriterier; icke-professionella röstanvändare: 

1. Röstträning: ej genomgått någon typ av regelbunden röstträning. 
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2. Röstproblem: ingen röstpatologi alternativt inga upplevda röstproblem som skulle kunna 

påverka studiens resultat, inklusive tillfällig sjukdom såsom förkylning med mera. 

3. Utbildning: Ingen utbildning eller professionell verksamhet relaterad till röst. 

Följande inklusions- och exklusionskriterier ställdes upp för lyssnargruppen: 

Inklusionskriterier; lyssnargrupp 

1. Modersmål: svenska. 

2. Ålder: mellan 18-65 år 

Exklusionskriterier; lyssnargrupp 

1. Utbildning: Ingen nuvarande eller tidigare röstrelaterad utbildning eller professionell 

verksamhet 

2. Hörsel: Ej uppenbara hörselproblem 

Procedur 

De två professionella röstanvändarna (PM, PK) på valt företag kontaktades först via e-post för en 

förfrågan om medverkan i studien och erhöll samtidigt information om studiens syfte. Företaget 

besöktes vid ett tillfälle och under detta besök genomfördes både inspelningar och en 

semistrukturerad intervju samtidigt som godkännandeblanketter om medverkan i studien delades 

ut och signerades (bilaga 1). Intervjun (bilaga 2) behandlade frågor dels om företagets verksamhet 

och om branschen i allmänhet, dels specifikt om speakeryrket. De två icke-professionella 

röstanvändarna (IM, IK) rekryterades i studieförfattarnas bekantskapskrets . Dessa fick fylla i 

godkännandeblanketter och inspelningar genomfördes därefter. Inspelningarna gick till så att 

deltagarna fick läsa en kort standardtext (Nordanvinden och solen, se bilaga 3) med 

instruktionerna att läsa texten så bra de kunde. Innan inspelning hade de möjlighet att se texten 

och förbereda sig så länge de ville. Inspelningarna blev ungefär 40 sekunder långa.  

Mikrofonen som användes för de professionella rösterna var av modellen Neumann u87 och för 

de icke-professionella sE2200a. Specifikationerna och inspelningsresultaten  för dessa mikrofoner 

jämfördes och bedömdes likvärdiga för studiens ändamål. Avståndet från talare till mikrofon var 

cirka 20 cm vid samtliga inspelningar. 
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Efter att inspelningarna hade genomförts kontaktades personer med förfrågan om deltagande i 

lyssnargrupp. Personerna i lyssnargruppen fick enskilt lyssna på de fyra olika inspelningarna i 

hörlurar och samtidigt fylla i ett lyssnarformulär (bilaga 4). De fick lyssna på de olika rösterna så 

många gånger de tyckte behövdes för att kunna fylla i formuläret. 

Lyssnarbedömning 

Lyssnarformuläret (bilaga 4) bestod av sju stycken frågor där fem av frågorna var frågor där 

lyssnarna, på en skala graderad mellan ett och tio skulle skatta tydlighet, intresseväckande, 

förtroendeingivande, grad av ”säljande” röst, samt på om de tänkte på personen bakom rösten. 

På den graderade skalan innebar ”10” att påståendet stämmer i hög grad och ”1” att det inte 

stämmer alls. I de andra två frågorna fick de koppla ihop några egenskaper, såsom arg, trevlig 

med mera, med den aktuella rösten samt om de trodde att röstanvändaren hade genomgått någon 

form av röstträning. Medelvärde och standardavvikelse för de fem frågorna/påståendena 

beräknades.  

Akustisk analys 

Samtliga ljudfiler, både för de icke-professionella och för de professionella rösterna, redigerades 

och analyserades akustiskt med hjälp av talanalysprogrammet Praat 

(http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html/). Ljudfilerna klipptes på ett sådant sätt 

att eventuella bakgrundsljuds inverkan på den akustiska analysen minimerades.  

De akustiska analyser som genomfördes var F0-analys och perturbationsanalys; jitter (local, %), 

shimmer (local, %) samt Noise to Harmonics Ratio (NHR)/Harmonics to Noise Ratio (HNR). 

De patologiska tröskelvärdena för perturbationsmåtten är 1,04% för jitter (local) samt 3,810% för 

shimmer (local) (Praats manual). Även ett fonetogram gjordes för att undersöka rösternas 

intensitet på olika frekvenser, uppmätt på hela texten. Ordet ”Nordanvinden” som enbart 

innehåller sonoranter och som återfinns en bit in i texten, användes vid beräkningen av 

perturbationsmåtten. 

En jämförelse gjordes mellan de manliga rösterna och en jämförelse gjordes mellan de kvinnliga 

rösterna. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html
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Etiska överväganden 

Deltagarna har muntligt och skriftligt informerats om studiens syfte och vad deras insats kommer 

användas till. Personerna vars röster spelats in har skrivit på en samtyckesblankett (Bilaga 1) till 

att ljudfilerna används i studien. Inga personuppgifter eller annan information som kan röja 

identiteten hos dem som spelades in finns med på ljudfilerna. Alla ljudinspelningar och 

lyssnarbedömningar har förvarats säkert. Alla ljudinspelningar och dokument med 

lyssnarbedömningar har kodats och förvarats utom räckhåll för obehöriga. Alla resultat av 

lyssnarbedömningarna presenteras på gruppnivå och inga enskilda bedömningar kan spåras. Efter 

studiens avslutande kommer allt insamlat material att förstöras. 

Resultat 

Resultatet kommer presenteras som tre delar; akustisk analys, lyssnarbedömning samt en 

jämförelse mellan utvalda parametrar.  

Akustisk analys 

I resultatet av den akustiska analysen av röstmaterialet kommer rösterna först att redovisas 

individuellt. Därefter följer en sammanställning över samtliga röster, se tabell 1 och 2. 

Professionell Manlig 

Analys av hela texten gav ett medel-F0 på 99,8 Hz med standardavvikelsen 29,7 Hz. Minimum F0 

var 50Hz och maximum 238Hz. Ordet ”nordanvinden” gav ett medel-F0 på 134 Hz med en 

standardavvikelse på 13 Hz.  Perturbationsanalysen för samma ord gav ett HNR-värde på 13,04 

dB, ett jittervärde på 2,37% och ett shimmer-värde på 6,86%. 

Icke-Professionell Manlig 

Hela texten gav ett medel-F0 på 135,4 Hz med standardavvikelsen 32,1 Hz. Minimum F0 var 

44,2Hz och maximum 358,6Hz. Ordet ”nordanvinden” gav ett medel-F0 på 148 Hz med en 

standardavvikelse på 15 Hz. Perturbationsanalysen gav för samma ord ett HNR-värde på 13,99 

dB, ett jittervärde på 2,253% och shimmer-värdet 6,869%. 

Professionell Kvinnlig 

Hela texten gav ett medel-F0 på 220,5 Hz med standardavvikelsen 62,1 Hz. Minimum F0 var 

73,1Hz och maximum 418,2Hz. I ordet ”nordanvinden” var medel-F0 286 Hz med en 
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standardavvikelse på 18 Hz. I samma ord gav perturbationsanalysen ett HNR-värde på 23,62 dB, 

ett jittervärde på 0,911% och shimmer-värdet 4,691%. 

Icke-professionell Kvinnlig 

Hela texten gav ett medel-F0 på 203,4 Hz med standardavvikelsen 36,2 Hz. Minimum F0 var 

77,4Hz och maximum 336Hz. Ordet ”nordanvinden” gav ett medel-F0 på 265 Hz med en 

standardavvikelse på 7,6 Hz. Perturbationsanalysen för samma ord gav ett HNR-värde på 16,68 

dB, ett jittervärde på 0,842% och shimmer-värdet 7,766%. 

 
 
Tabell 1. De akustiska variablerna medel F0, standardavvikelse för medel F0, minimum F0 och maximum F0 uppmätta 
på hela texten för samtliga röster. Fetstilta siffror visar skillnader mellan individer av samma kön som kommer jämföras 
ytterligare.    

Variabel PM* IM* PK* IK* 

Medel F0 99,8Hz 135,4Hz 220,5Hz 203,4Hz 

SD för medel F0 29,7Hz 32,1Hz 62,1Hz 36,2Hz 

 Minimum F0 50Hz 44,2Hz 73,1Hz 77,4Hz 

Maximum F0 238Hz 358,6Hz 418,2Hz 336Hz 

*PM=professionell manlig, IM=icke-professionell manlig, PK=professionell kvinnlig, IK=icke-professionell kvinnlig 

 

Tabell 2. De akustiska variablerna medel F0, standardavvikelse för medel F0, jitter(local), shimmer(local), NHR och 
HNR uppmätta på ordet ”Nordanvinden” för samtliga röster.Fetstilta siffror visar skillnader mellan individer av samma 
kön som kommer jämföras ytterligare. 

Variabel PM IM PK IK Medelvärde Medelavv. fr mv* 

F0-medelvärde 134Hz 148Hz 286Hz 265Hz 208,25Hz 67,25Hz 

SD för medel F0 13Hz 15Hz 18Hz 7,6Hz 13,4Hz 3,1Hz 

Jitter (local) 2,37% 2,253% 0,911% 0,842% 1,594% 0,7175% 

Shimmer (local) 6,857% 6,869% 4,691% 7,766% 6,54575% 0,927375% 

NHR 0,18 0,095 0,017 0,044 0,084 0,0535 

HNR 13,04dB 13,99dB 23,62dB 16,68dB 16,8325dB 3,39375dB 

*Medelavvikelse från medelvärde. 
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Fonetogrammen nedan visar grundtonens intensitet på olika frekvenser mätt på hela inspelningen.  
PM uppvisar en samlad röst mellan cirka 50-160 Hz med ett större omfång än IM. IM har sin 

röst samlad på högre frekvenser, cirka 80-170 Hz med enstaka intensitetspunkter på lägre 

frekvenser. 

PK uppvisar ett större omfång än IK mellan cirka 90-400 Hz. IK har sin röst samlad mellan 

ungefär 130 och 240 Hz med en avskild samling intensitetspunkter under 100 Hz. 

            

Figur 1. Fonetogram över de manliga rösterna. PM till vänster och IM till höger. 
 

 

Figur 2. Fonetogram över de kvinnliga rösterna. PK till vänster och IK till höger. 

Lyssnarbedömning 

Samtliga värden i resultatet från lyssnarbedömningen är medelvärden för respektive parameter, 

vilka först kommer att redovisas individuellt. Därefter kommer en sammanställning av samtliga 

röster visas i ett stapeldiagram för medeltal (figur 3). 

Professionell Manlig 

Parametern tydlighet gav värdet 9,22 medan värdet för hur intresseväckande rösten upplevdes gav 

värdet 7. Värdet för huruvida lyssnaren tänkte på personen bakom rösten gav värdet 5,33. 
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Parametern som beskriver hur säljande rösten upplevs gav värdet 6,89 medan värdet för om rösten 

upplevdes förtroendeingivande blev 7,11. 

Icke-professionell Manlig 

Parametern tydlighet gav värdet 7,11, medan värdet för hur intresseväckande rösten upplevdes gav 

värdet 3,44. Huruvida lyssnaren tänkte på personen bakom rösten gav värdet 5,44. Parametern som 

beskriver hur säljande rösten upplevs gav värdet 2,67 medan värdet för parametern 

förtroendeingivande blev 5,11. 

Professionell Kvinnlig 

Parametern tydlighet gav värdet 9,11, medan värdet för hur intresseväckande rösten upplevdes gav 

värdet 6,22. Huruvida lyssnaren tänkte på personen bakom rösten gav värdet 6. Parametern som 

beskriver hur säljande rösten upplevs gav värdet 5,67 medan värdet för förtroendeingivande blev 6,78. 

Icke-professionell Kvinnlig 

Parametern tydlighet gav värdet 5,44, medan värdet för hur intresseväckande rösten upplevdes gav 

värdet 3,67. Huruvida lyssnaren tänkte på personen bakom rösten gav värdet 5,67. Parametern som 

beskriver hur säljande rösten upplevs gav värdet 2,56 medan värdet för förtroendeingivande blev 3,33. 

 

 

 
Figur 3. Stapeldiagram för medeltal uppdelat på kluster där rösterna är samlade per bedömd parameter. Y-axeln visar den 
skattningsskala (1-10) som lyssnargruppen använde sig av. Staplarna visar medelvärden för de tio lyssnarna.   
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Jämförelse – akustisk analys och lyssnarbedömning 

I undersökningen av männens medel F0, uppmätt på hela texten, gav det högre medelvärdet för 

F0 en betydligt lägre skattning av de fyra lyssnarparametrarna, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Y-axeln visar antal medelavvikelser från medelvärdet . Alla punkter till vänster tillhör PM medan alla punkter 
till höger tillhör IM. Parametrarna i ringen till vänster tillhör PM medan parametrarna i ringen till höger tillhör IM. 

I jämförelsen mellan de två kvinnliga talarna gav den högre standardavvikelsen på F0, uppmätt på 

hela texten, en betydligt högre skattning på de fyra lyssnarparametrarna , se figur 5. 

 

   
Figur 5. Y-axeln visar antal medelavvikelser från medelvärdet. Alla punkter till vänster tillhör PK medan alla punkter till 
höger tillhör IK. Ringarna markerar vilka parametrar som tillhör PK respektive IK. 
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Intervju 

Ett företag i branschen 

På företaget som besöktes i föreliggande studie arbetade ljudtekniker, radioproducenter, speakers 

(röstskådespelare) och projektledare och verksamheten på företaget utgjordes av många olika 

röstanknutna mediala uppdrag från olika typer av uppdragsgivare. Företaget drev även ett 

webbaserat röstarkiv, där kunden enkelt kunde söka upp det språk, dialekt och röst man önskade. 

Företaget samarbetade med ett stort antal speakers listade i arkivet vilka de sedan hade möjlighet 

att kontakta när en viss speakerröst hade valts, för att sedan förmedla uppdraget till denne. 

 

Att hitta en passande röst 

Nya speakerröster rekryteras via utannonserade eller mer spontana auditions och kallas in på 

uppdragsbasis. Rösterna väljs av producenterna på företaget och urvalet baseras på deras 

erfarenhetsbaserade känsla. När en röst efterfrågas till ett sammanhang får man tillsammans med 

uppdragsgivaren diskutera vad man vill att rösten ska förmedla. I flera fall har uppdragsgivaren en 

klar bild av vad han/hon vill ha och har kanske redan hittat en passande röst i röstarkivet. 

De intervjuade professionella röstanvändarna angav att när man som speaker vid inspelningen 

ska läsa en text för ett visst sammanhang är det viktigt att först läsa texten flera gånger så att man 

är på det klara med vad den handlar om och vad man kan förmedla. På detta sätt tycker 

producenterna på företaget att speakern får en bättre känsla för texten och kan klara av ”finliret”, 

såsom betoning på vissa ord. 

Rösthygien 

Som anställd på företaget ges det ingen speciell rösthygienisk behandling eller rådgivning. PM och 

PK har dock i sammanhang utanför företagets verksamhet, informellt, tillägnat sig viss kunskap 

om rösthygien. PM och PK upplever inte att de såsom professionella röstanvändare undviker 

vanor med dokumenterat negativ inverkan på rösten, såsom kaffedrickande. Rösttrötthet upplevs 

inte som ett problem hos PM och PK. 

Diskussion 

De olika fysiska förutsättningarna för respektive kön gör röstjämförelser könen emellan svår att 

göra. Dessutom har  de akustiska skillnaderna och sambanden i resultatet följt olika mönster vid 

olika könstillhörighet och vilka aspekter som ansetts intresseväckande, förtroendeingivande etc 
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för manliga röster verkar inte varit desamma som för kvinnliga röster i föreliggande studie. Av 

nämnda skäl fokuserar inte diskussionen på vad som generellt kännetecknar en bra röst. Istället 

fokuserar den på vad som kännetecknar en bra röst för respektive kön. 

Resultatdiskussion 

Akustisk analys 

I den akustiska analysen går att observera att männens röster inte skiljer sig nämnvärt när det 

gäller perturbationsmåtten men att en stor skillnad föreligger mellan deras F0, där PM har en 

avsevärt lägre F0 än IM. I fonetogrammen går det att se att även om PM:s och IM:s lägsta F0 

befinner sig vid ungefär samma frekvens så ligger PM:s röst mer samlad över dessa lägre 

frekvenser medan IM har en mer sparsam och utspridd intensitet under cirka 75 Hz. Vad exakt 

detta beror på är intressant att diskutera. Enligt perturbationsanalysen ska båda rösterna inneha 

en relativt hög grad av brus i rösten och eftersom knarr är det som brukar uppfattas som 

lågfrekvent brus i en frisk röst (Gobl, 1989) så torde båda rösterna innehålla en stor del knarr. 

Eftersom ett fonetogram visar röstens omfång (Titze, 1992) och det i IM:s röst går att observera 

enstaka lågfrekventa intensitetspunkter utanför det samlade frekvensomfånget förefaller dessa 

punkter vara knarrkomponenter. En röst knarrar vanligtvis inte hela tiden, vilket dock skulle 

kunna antas när PM:s röst studeras då hans intensitetspunkter uppträder mycket samlat. Det 

anses emellertid föga troligt att det skulle förhålla sig så då detta skulle ha en kraftig inverkan på 

stämbanden och trötta ut dem. En troligare förklaring är att PM:s markant låga F0 gör att 

fonetogrammet kan ge sken av att knarraspekten av PM:s röst och själva grundtonen skulle vara 

en och samma komponent. I verkligheten förhåller det sig troligen så att de befinner sig så nära 

varandra i frekvensled att det inte går att urskilja någon skarp gräns i fonetogrammet. 

Den stora skillnaden mellan de två kvinnliga rösterna återfinns i standardavvikelsen av medel F0 

samt maximala F0. Det verkar således som att PK varierar sin grundton mer än IK, både när det 

gäller hela texten samt i ordet nordanvinden. Vanligtvis när en uthållen vokal analyseras är en hög 

standardavvikelse inte önskvärt,  detta kan tyda på en instabil tonbildning, men eftersom 

”nordanvinden” innehåller ljud med olika tonhöjd så visar även standardavvikelsen i det enstaka 

ordet på en bättre förmåga till variation hos PK. Vid en granskning av fonetogrammen så blir 

denna större variation snabbt tydlig. Därmed inte sagt att ju högre variation i sin grundton, desto 

bättre röst. En hög standardavvikelse i F0 kan också vara tecken på en instabil eller onaturligt 

fluktuerande grundton. Hincks (2004) fann att standardavvikelsen i F0 kunde vara ett tecken på 

en varierad och livfull röst men bara upp till en viss gräns. För att kunna få jämförbara resultat så 

IM:s
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delade hon testpersonernas standardavvikelse för F0 med deras F0-medel och kallade denna ratio 

för PDQ (pitch dynamism quotient). En PDQ på cirka 0,25 bedömdes som ett bra värde. I 

föreliggande studie hamnar PK på ett värde av 0,28 och IK på ett värde av 0,17, vilket också 

borde ge en indikation på att PK har en mer livfull och varierad röst. 

PK har också ett bättre HNR värde, nästan 7 dB högre än IK. Detta kan ha en stor påverkan på 

hur rösterna uppfattas men standardavvikelsen i F0 bedömdes i föreliggande studie utgöra ett 

intressantare underlag för jämförelse.  

Lyssnarbedömning 

I resultatet framgår att fyra av de fem studerade parametrarna genomgående skattas högre till 

fördel för de professionella rösterna. Lyssnarna upplever de professionella rösterna som mer 

tydliga, intressanta och förtroendeingivande än de icke-professionella. 

De professionella rösterna upplevs även som mer säljande. Detta resultat kan få olika innebörd, 

ur både positiv och negativ synvinkel, beroende på vad som läggs i uttrycket ”säljande”. Om det 

med en säljande röst menas en röst som hade kunnat få en att köpa en produkt, får det i 

ändamålet med radioreklam ses som positivt. Menas istället en röst som är typisk för säljare, en 

som ”bara vill sälja något”, blir förhållandet det motsatta. 

Den parameter som inte visar en tydlig övervikt för professionella röster är Personen bakom, där 

skattningarnas medelvärden inte understiger 5 poäng och inte överstiger 6 poäng hos någon röst. 

I urvalet finns därmed inget som tyder på att lyssnaren tenderar att tänka på personen bakom 

rösten mer beroende på om talaren är röstprofessionell eller inte. Whipple och McManamon 

(2002) fann i sin studie att kön hos uppläsaren påverkar om lyssnarens uppmärksamhet fästs vid 

uppläsaren eller budskapet, men inte heller något sådant samband hos manliga röster gentemot 

kvinnliga röster går att finna i föreliggande studie. 

Jämförelse – Akustisk analys och lyssnarbedömning 

I jämförelsen mellan männens röster noteras att skillnaden i F0-medel ger ett klart utslag i fyra av 

lyssnarbedömningens parametrar. Det går inte att säga att det är PM:s lägre F0 som gör att de 

fyra parametrarna förtroende, intresse, tydlighet och säljande blir skattade högre i hans röst. Däremot 

går det att konstatera att PM får en högre skattning än IM i lyssnarbedömningen och den stora 

skillnaden mellan PM:s och IM:s röst är skillnaden i F0-medel. Det kan vara så att flera andra 

faktorer som ej beaktats i föreliggande studie kan inverka, men onekligen förefaller F0-medel vara 

en viktig faktor, åtminstone i föreliggande urval av röster. Resultatet stärks av tidigare studier som 
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visat att en röst med låg grundtonsfrekvens upplevs som mer trovärdig, attraktiv och dominant 

(Tigue et al., 2011) 

Angående jämförelsen av kvinnornas röster är det standardavvikelsen i F0 som ger liknande 

utslag på de fyra lyssnarparametrarna nyss nämnda i skattningen av männens röster. Inte heller 

här går att säga att det är på grund av den högre standardavvikelsen hos PK som gör att hon får 

en högre skattad poäng utan istället konstatera att PK har en markant större standardavvikelse än 

IK och samtidigt högre skattad poäng i lyssnarbedömningen. 

I lyssnarbedömningarna kan parametrarna förtroendeingivande och intresseväckande båda anses som 

två positiva variabler. De andra två parametrarna tydlighet och ”säljande” är inte lika självklara 

kandidater till att bli klassade som något positivt. Att de två positiva variablerna följer varandra 

skulle kunna vara ett tecken på haloeffekten; den effekt som gör att en upptäckt positiv variabel 

kan få konsekvensen att bedömaren även bedömer övriga variabler som positiva trots saknad 

uppfattning om dessa (Thorndike, 1920). Enligt tidigare studier kan detta ofta leda till att olika 

variabler klumpas ihop och ses som en helhet istället för att bedömas enskilt (Nisbett, Richard & 

Wilson, 1977). 

Intervju 

Vid intervjun framkom att det som kännetecknar en bra röst inte är samma i alla sammanhang, 

det verkar snarare finnas en mängd olika bra röster som var och en passar mer eller mindre bra 

till olika sammanhang. Hantverket ligger till stor del i att i ett givet sammanhang välja rätt röst, 

något som informanterna anger är något de med ökad erfarenhet blir bättre och bättre på. 

Det finns dock saker som informanterna anser får ses som viktigt och universellt för 

kommersiella röster i allmänhet. Till sådana aspekter hör att sätta sig in i texten och bilda sig en 

uppfattning om den innan man läser den ”på riktigt”, samt att se till att rösten är uppvärmd när 

det är dags att läsa. 

Höga krav ställs på rösten för verksamma inom röstprofessionella yrkesgrupper, dit radiospeakers 

får anses räknas in, och det råder bland röstpedagoger, foniatriker och röstlogopeder stor enighet 

om att professionella röstanvändare bör ha tillägnat sig teoretiska och praktiska färdigheter inom 

rösthygien (Sataloff  et al., 1994). Varosanec-Skaric (2007) fann i sin studie att 

skådespelarstudenter, som också får räknas till gruppen röstprofessionella inte föreföll ha bättre 

kunskap om vikten av rösthygien än andra studenter. I nuläget är rösthygien heller inget självklart 

kompetensområde bland radiospeakers, även om det kan antas att många inom branschen likt PM 
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och PK har den egna rösten som ett kärt och viktigt instrument som man på olika sätt lärt sig att 

ta hand om. För att ytterligare stärka medvetenheten om rösthygienens betydelse bland 

radiospeakers bör någon form av utbildning aktivt erbjudas av företag i branschen.      

Metoddiskussion 

Deltagare 

Ett större urval av röstinspelningar hade av naturliga skäl varit att föredra, bland annat för att 

kunna dra några statistiskt signifikanta slutsatser. Det har dock inte varit möjligt i och med 

studiens omfattning, speciellt då gruppen professionella speakers är en relativt liten grupp av 

individer i Sverige. Åldern på de röstinspelade personerna hade också kunnat vara mer i nivå med 

varandra, men åldersskillnaden är ändå inte så stor att den borde ha påverkat resultatet. 

Datainsamling 

En logopedisk perceptuell bedömning av rösterna hade varit intressant att ha med för att på så 

sätt kunna jämföra resultaten av föreliggande studie med logopediska perceptuella parametrar, 

men på grund av studiens omfattning gjordes inte detta. 

Utformningen av lyssnarformuläret byggde delvis på studier av tidigare liknande formulär, bland 

annat är skattningsskalan 1-10 hämtad från liknande studier. I övrigt formulerades frågorna 

utefter studiens syfte. I efterhand kan konstateras att vissa av frågornas utformning var mindre 

lyckade. En tanke som fanns innan studien startade var att lyssnare tenderar att tänka mindre på 

personen bakom rösten då talaren är röstprofessionell, antaget att det i reklamsammanhanget är 

önskat att lyssnaren fokuserar på budskapet mer än dess framförare, därav valet av en fråga om 

detta. Det kan dock tänkas att en fråga om personen bakom rösten får lyssnaren att börja tänka 

på personen bakom. Frågan ”grad av säljande röst” var tänkt att undersöka om lyssnaren kunde 

avgöra om talaren var försäljare av något slag, däri inkluderades om personen jobbade med 

reklam, men vad det egentligen säger om en bra röst är svårt att definiera. I frågan där lyssnaren 

skulle sätta ord på hur denne upplevde rösten var tanken att kunna jämföra lyssnarnas 

beskrivningar för olika typer av röster. Detta blev dock svårt att genomföra, möjligen på grund av 

att frågan kanske hade för många svarsalternativ, vilket gjorde att inget samband gick att klargöra 

bland de insamlade svaren. Resultaten på några av dessa mindre lyckade frågor har inte redovisats 

på grund av att de inte bedömdes tillföra något för studiens syfte. Trots detta kom några 

intressanta frågor att inkluderas i formuläret och en utökning av dessa typ av frågor hade varit att 

föredra. Kanske hade då tendensen till haloeffekt kunnat bli ännu starkare.  
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Av fonetogrammen framgår att IK har en betydligt svagare intensitet än övriga deltagare. Detta 

beror inte på att personen i fråga talade med en avsevärt svagare intensitet under sin inspelning. 

Istället beror det troligen på att inspelningsvolymen av outgrundlig anledning var lägre under just 

denna inspelning. Då de mätningar och jämförelser som gjorts i analysen inte är beroende av 

styrkan på intensiteten så borde detta inte ha påverkat resultatet i övrigt. 

I den akustiska analysen av männen, observerad i tabell 1, förefaller PM:s maximum F0 ligga 

mycket högre än IM:s, men som går att utläsa i fonetogrammen beror detta troligen på outliers 

som egentligen inte är en del av personens röst.            

Analysmetoder 

Att studera F0 är grundläggande vid röstanalys och har i sammanhanget med radioreklam visat 

sig ha en betydande förklaringsgrad för hur rösten uppfattas (Chattopadhyay et al., 2003). Utöver 

detta är det brukligt att studera något som beskriver oregelbundenheter i rösten, varvid jitter, 

shimmer samt HNR/NHR valts som analysmetoder i föreliggande studie. 

I urvalet visade det sig att det som utmärker en professionell röst inte är samma för män som för 

kvinnor. Den största skillnaden för männen var i grundtonsfrekvens, där en låg sådan 

kännetecknar den professionella rösten. För kvinnorna i urvalet fanns den särskiljande faktorn i 

grundtonsfrekvensens standardavvikelse. Härvid har dessa parametrar för respektive kön 

poängterats i analysen av resultatet. 

Då parametrarna tydlighet, intresse, förtroendeingivande samt säljande i lyssnarbedömningen skattades 

inom skalan 1-10 medan F0-medel till sin natur beskrivs i en helt annan skala, behövdes någon 

form av redigering göras för att kunna göra en jämförelse mellan dessa parametrar överskådlig i 

ett diagram. För att axlarna i diagrammet skulle kunna ges samma värde för F0-medel som för 

skattningarna beräknades för samtliga variabler det antal medelavvikelser som de avvek från 

medelvärdet inom respektive variabel, varefter de kunde plottas i ett diagram (Figur 4). 

Slutsats 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka röstkaraktäristika hos några olika talare samt 

vilka icke-röstrelaterade egenskaper som kunde tillskrivas dessa. Resultatet från analyserna pekar 

på att kvinnors och mäns röster verkar skilja sig i fråga om med vilka akustiska parametrar de 

påverkar lyssnarens uppfattning om rösten. I föreliggande studie har ett lågt F0-medel hos 

männen visat sig vara något som samförekommit med lyssnargruppens skattning av en 

IM:s
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intresseväckande och förtroendeingivande röst. Bland kvinnorna är det en hög standardavvikelse i 

F0 som samförekommit med en hög skattning av samma egenskaper. På grund av det begränsade 

urvalet kan inga generella slutsatser om vad som kännetecknar en bra röst dras.   

Studien syftade även till att genom intervju ta reda på hur några inom branschen beskriver röster 

inom kommersiella sammanhang. Det verkar inte finnas någon bestämd mall om vad som 

kännetecknar en bra röst i kommersiella sammanhang utan det verkar bestämmas utifrån 

situationen. Genom erfarenhet har de som tillsätter reklamröster tillägnat sig en känsla för vilken 

typ av röst som önskas. 

Framtida studier 

Då urvalet i denna studie var alltför litet för att kunna dra några generella slutsatser vore det 

givetvis intressant att göra en liknande studie med ett större urval röster och med fler personer i 

lyssnargruppen. 

Intressant vore även att göra liknande studier utomlands för att utröna huruvida förhållandena 

kring exempelvis F0 och dess korrelation med skattade värderingar av en lyssnargrupp gäller även 

i länder där språket har en annan melodi och kännetecken vad gäller grundtonsfrekvens. 

Mot bakgrund av den bristande lönsamhet som rått under de 20 år som radioreklam har varit 

lagligt, vore det för företagen som av detta påverkats ekonomiskt intressant att genomföra en 

studie där effektiviteten av reklamen relaterat till vilken röst som framför den undersöks. 
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Bilaga 1. 

 

 

Linköpings Universitet 

Logopedprogrammet  

 

 

Godkännande för medverkan i C-uppsatsen ”Vad karaktäriserar en bra röst?”   

   
Vi går femte terminen på  Logopedprogrammet i Linköping och skriver en C-uppsats som 

kommer behandla ämnet vad som kännetecknar en bra röst.  

 

Vi önskar få besöka Din arbetsplats och göra en intervju samt spela in din röst medan du läser 

en utvald text. Det material vi samlar in kommer att analyseras vidare och jämföras med in-

spelat material från andra personers röster samt bedömas av en kontrollgrupp. Resultatet 

kommer att publiceras i vår uppsats. 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen och godkänner att inspelat material kommer användas i vår 

C-uppsats 

 

 

_____________________________________________ 

Ort och datum   Underskrift deltagare  

 

 

 

Vid frågor kontakta logopedstudenterna:  

 

Hannes Wijkmark, hanwi668@student.liu.se,  tel. xxxxxxx 

 

Jerker Franzén, jerfr334@stundent.liu.se, tel. xxxxxxx 
 

 

 

Ansvarig handledare : Inger Lundeborg-Hammarström, Universitetslektor 

e-post: inger.lundeborghammarstrom@liu.se  tel. xxxxxx 

  

mailto:hanwi668@student.liu.se
mailto:jerfr334@stundent.liu.se
mailto:inger.lundeborghammarstrom@liu.se
http://www.liu.se/
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Bilaga 2. 

Kandidatuppsats – intervjufrågor       

Kan ni beskriva verksamheten på företaget? 

Kan reklaminslagen vara av längre karaktär eller är det mestadels korta reklamsnuttar? 

Vad är viktigt vid val av speakerröst till reklam? 

– På vilka grunder väljer du/ni ut röster? 
– Är era kriterier olika vid olika typer av uppdrag eller målgrupp? 
– (Dialekter för olika typer av reklam)? 
– Kunskap om olika röstparametrar, är det något ni tar hänsyn till vid val av speakerröster? 
– Har ni auditions för olika uppdrag eller hur rekryterar ni ”röster”? 
– Har ni en uppfattning om begreppet bra manlig respektive kvinnlig röst (finns det ens?) eller 
handlar det mer om att hitta en röst som passar in i rätt sammanhang? 

 

Vilka egenskaper tror du att lyssnarna förknippar med kommersiella röster? 

Gör ni någon typ av (akustisk) analys av speakerröst innan användning eller går ni mer på känsla? 

(perceptuellt) 

Är ni bara inriktade på¨reklam eller har ni även uppdrag som innefattar längre radioprogram? (tex 

programledare etc.) 

– Om så är fallet, vad är då viktigt vid val av speakerröst? Skiljer det sig från kriterierna vid valet 
av en ”reklamröst”? (ergonomisk, behaglig t.e.x) 
 

Frågor till speaker 

Hur kom det sig att du började med att agera radioröst? 

Använder du din vanliga röst eller ”skådespelar” du? 

Får du instruktioner av uppdragsgivaren om att låta på något särskilt sätt? 

Blir du rösttrött av uppdraget? 

Blir det ofta många omtagningar innan ett inslag ”sitter”? 

Hur tycker du att din röst låter? 

Vilka egenskaper tror du att lyssnare tillskriver dig när de hör din röst? 

Vad tänker du på när du är speakerröst för olika uppdrag? Förberedelser mm. 

Har du någon typ av utbildning? Jobbat med din röst? 
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Bilaga 3. 

Nordanvinden och Solen       

Nordanvinden och solen grälade en dag 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 av oss som först kan få vandraren att ta av sig 

kappan? - sa solen. 

– Ja, den som vinner är starkast. 

Nordanvinden började blåsa och tjuta allt vad han orkade, men ju mer han 

ansträngde sig desto tätare svepte vandraren kappan om sig. Då lät solen sina 

strålar skina och vandraren tog genast av sig kappan. Nordanvinden fick då 

erkänna att solen var den starkaste av de två. 
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Bilaga 4. 

Lyssnarformulär         

Hur kändes rösten? 
(Välj ett eller flera av följande alternativ: ljus, mörk, glad, arg, snäll, elak, ungdomlig, gammal, svag, 
stark, varm, kall, tråkig, humoristisk, sensuell, pålitlig, opålitlig, omtänksam, nonchalant) 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Hur tydlig tycker du att rösten är? 
 
Inte alls       I hög grad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Väcker rösten ditt intresse? 
 
Inte alls       I hög grad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Hur mycket tänker du på personen bakom rösten? 
 
Inte alls       I hög grad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Tycker du att rösten känns ”säljande”? 
 
Inte alls       I hög grad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Känns rösten förtroendeingivande? 
 
Inte alls       I hög grad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Tror du att personen har genomgått röstträning? (Med röstträning menar vi att personen aktivt 
jobbat med sin röst och försökt utveckla den till en så bra röst som möjligt) 
 
Ja   Nej 

 

 


