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Sammanfattning 

 

Studier har visat att lärare är en yrkeskategori som är överrepresenterad bland patienter med 

en diagnostiserad röststörning på logopedmottagningar i Sverige. Det beror på den 

röstbelastning lärare utsätts för i arbetet där rösten är ett viktigt redskap. På 

logopedmottagningen görs röstinspelningar i en tyst miljö för att kunna analysera röstens 

kvalitet. För att få en helhetsbild av patienternas röstbeteende har en apparat utvecklats som 

kan registrera röstbeteende utanför logopedmottagningen, kallad VoxLog. Det är en modern 

röstackumulator som registrerar grundtonsfrekvens, röststyrka, bakgrundsbuller samt 

fonationstid hos den enskilde individen. Studiens syfte var att undersöka fyra högstadielärares 

röstanvändning under en femdagarsperiod med hjälp av VoxLog och låta dem fylla i 

Rösthandikappindex inklusive halsskalan, RHI-T, i början och slutet av perioden. Resultaten 

från VoxLog och självskattningsformuläret RHI-T analyserades för att få en bild av lärarnas 

röstanvändning.  

 

I studien ingick fyra högstadielärare som alla jobbar med matematik och NO-ämnen, två män 

och två kvinnor mellan 38 och 46 år. Deltagarna bar röstackumulatorn VoxLog under en 

arbetsvecka, måndag till fredag under all vaken tid.  

 

Resultaten visade att lärarna i studien använder rösten mer under arbetet jämfört med på 

fritiden. Bullernivåerna som uppmättes låg under den skadliga nivån på 75 dB hos alla 

deltagare utom en. Bullernivåerna var emellertid högre på arbetet jämfört med på fritiden. 

Individuella skillnader i grundtonsfrekvens och röststyrka under femdagarsperioden påvisades 

även. Bland annat noterades en tendens till förhöjd röststyrka på eftermiddagarna. Ingen av 

deltagarna skattade sig själva inom den patologiska gränsen på 20 poäng gällande RHI. Den 

kategori som skattades högst av deltagarna var halsskalan. 

 

 

 

Nyckelord: Röstproblem hos lärare, röstbeteende, VoxLog, RHI-T, buller, fonationstid, 

grundtonsfrekvens, röststyrka. 
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1 Inledning 

 

Rösten är det viktigaste redskapet en lärare har då den används i kommunikationen med eleverna 

i undervisningen för att förklara, diskutera och redogöra. För att lyckas med detta krävs att 

rösten är slitstark, pålitlig och flexibel. Lärare är den yrkeskategori som är överrepresenterad 

bland patienter med röstproblem på logopedmottagningarna i Sverige i förhållande till sitt antal i 

den yrkesarbetande andelen av befolkningen. Detta beror på att lärare belastar rösten mycket 

vilket kan leda till röstproblem. Röstbelastning är en kombination av långvarig röstanvändning 

förenat med andra faktorer såsom bakgrundsbuller, luftens kvalitet, arbetsplatsens akustiska 

förhållanden, fonationstid och biologiska faktorer (Lyberg-Åhlander, Rydell, Löfqvist, 2009; 

Titze, 2000). Ungefär hälften av alla lärare har någon gång under sitt yrkesverksamma liv haft 

röstproblem (Roy, Merill, Thibeault, Parsa, Gray & Smith, 2004).  

 

Det finns rutiner för hur logopeder utreder och bedömer röststörningar. Idag görs det 

övervägande antalet inspelningar som ligger till grund för logopedisk röstbedömning på 

logopedmottagningen och inte i patienternas naturliga miljö. Missas på så vis viktig information 

om hur patienterna använder sina röster i det vardagliga livet? Idag saknas svar då kunskapen 

om hur och hur mycket lärare använder sina röster i vardagen är begränsad. 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Röstproblem hos lärare 

 

Enligt en sammanställning av Fritzell (1996) utgör lärare den största yrkesgruppen med 

röstproblem i Sverige. Av de 1212 yrkesverksamma personerna med röstproblem visade sig 197 

personer vara lärare och 76 procent av dessa var kvinnor. Vid tidpunkten för studien var 

läraryrket överrepresenterat inom röstbehandling i Sverige, då 16,3 procent av röstpatienterna på 

logopedmottagningarna i Sverige arbetade som lärare. Detta kan jämföras med att 5,9 procent av 

yrkesverksamma i Sverige arbetade som lärare. Det innebär att tre gånger så många lärare 

jämfört med det statistiskt förväntade var röstpatienter. I en intervjustudie av lärare och icke-

lärare, av Roy, Merill, Thibeault, Parsa, Gray och Smith (2004) framkom att elva procent av de 

medverkande lärarna hade problem med sina röster vid tidpunkten för studien, jämfört med sex 

procent i kontrollgruppen icke-lärare. Totalt 58 procent av lärarna hade någon gång under sitt 

yrkesliv haft problem med rösten.      
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2.1.1 Riskfaktorer 

 

Mattiske, Oates och Greenwood (1998) hävdar att de faktorer som anses ligga till grund för att 

lärare lättare utvecklar röstproblem än andra yrkeskategorier är felaktig röstanvändning, stora 

röstkrav, dålig rumsakustik, stress, ångest, försök till att överrösta buller, dålig luftkvalitet och 

långt avstånd mellan lyssnare och talare. Även bristfällig medvetenhet gällande den egna rösten, 

symptom vid röstproblem och bristande rösthygien anses vara bidragande orsaker. Studier visar 

också att faktorer som hur länge man undervisat, lektionslängd och årskurs förefaller ha 

betydelse. Hälso- och livsstilsfaktorer såsom rökning, allergier och gastroesofageal reflux bidrar 

till ökad risk för röstproblem (Mattiske, et al., 1998).  

 

Förutom ovanstående faktorer bidrar lärares långa fonationstid till stor röstbelastning. En 

klasslärare använder rösten mellan 15 och 40 procent av arbetsdagen. Detta innebär att den 

totala mängden stämbandsvibrationer är väldigt hög hos lärare och orsakar stor röstbelastning 

jämfört med andra yrkeskategorier (Rantala & Vilkman, 1999; Titze, Hunter & Svec, 2007; 

Masuda, Ikeda, Manako & Komiyama, 1993). Södersten och Lindhe (2011) gör liknelsen att om 

en kvinnlig lärare talar med en grundtonsfrekvens på 250 Hz (stämbanden vibrerar 250 gånger 

per sekund)  och använder rösten 30 procent under en åtta timmars arbetsdag blir det totala 

antalet stämbandsvibrationer över två miljoner. Motsvarande uträkning ger ett värde på en 

miljon stämbandsvibrationer för en manlig lärare. Det finns således en stor skillnad gällande 

belastningen på stämbanden för kvinnor och män relaterat till samma mängd taltid (Roy, Merill, 

Thibeault, Parsa, Gray & Smith, 2004). Det finns evidens för att fonationstid är en större 

riskfaktor för rösttrötthet jämfört med för hög grundtonsfrekvens. Röstläget eller 

grundtonsfrekvensen är svårare att ändra på än fonationstid eftersom röstläget är en väl etablerad 

vana (Rantala & Vilkman, 1999). 

 

2.1.2 Könsskillnader 

 

Biologiska faktorer, såsom kön och ålder, påverkar utvecklingen av röstproblem. Kvinnor 

mellan 40-59 år är den mest utsatta gruppen (Roy, Merill, Thibeault, Parsa, Gray & Smith, 

2004). Kvinnor löper större risk att drabbas av röstproblem (Fritzell, 1996) eftersom deras 

stämband är kortare, har mindre massa och stöter ihop ungefär dubbelt så många gånger jämfört 

med mäns eftersom de har en högre grundtonsfrekvens (Hammarberg, Södersten & Lindestad, 

2008). Enligt Pegoraro Krook (1988) har kvinnor utan röstproblem ett grundtonsmedelvärde på 
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188±20 Hz. Röstfriska män har ett grundtonsmedelvärde på 113±15 Hz. Grundtonsfrekvensen 

håller sig relativt stabil hos människor mellan 20 till 60 års ålder men tenderar att stiga vid 

ökande ålder hos män, medan den sjunker efter klimakteriet hos kvinnor. Detta anses bero på 

minskad testosteronproduktion i kombination med atrofi hos män och minskad 

östrogenproduktion hos kvinnor (Titze, 2000, s. 185-210). 

 

Fysiologiska skillnader mellan könen innefattar även larynxs storlek, ansatsrörets längd och 

musklernas struktur. Larynx och stämbandens membranösa del är 40 respektive 60 procent 

större hos män jämfört med kvinnor. Män har generellt sett längre ansatsrör än kvinnor vilket 

ger en förstärkning av lägre frekvenser som leder till att deras röster upplevs som mörkare på 

grund av formanternas placering. Huvuddelen av musculus thyroarytenoideus (musculus 

vocalis) ökar i massa och stämbanden blir längre och tjockare när män går igenom puberteten. 

Det finns dock inga uppenbara bevis på att detta påverkar grundtonsfrekvensen hos män (Titze, 

2000, s. 185-210).  

 

Män anses ha en relativt konstant mängd hyaluronsyra i lamina propria, medan kvinnor anses ha 

mindre mängd i ytliga lamina propria men mer i det djupa lagret. Hyaluronsyran agerar 

stötdämpande mot snabba stämbandsvibrationer (Lebl, Martins, Nader, Simoes Mde & De 

Biase, 2007; Butler, Hammond & Gray, 2001). 

 

2.1.3 Röstergonomi 

 

Sala, Sihvo och Laine (2005) har definierat röstergonomi som ”Alla de åtgärder på individuell 

nivå och i miljön som strävar efter att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande 

talkommunikation och som förebygger röstrubbningar. Röstergonomi innebär också att minska 

eller eliminera buller” (s. 59). Definitionen inkluderar såväl talarens som lyssnarens 

förutsättningar att kunna använda rösten och uppfatta vad som sägs. Målet med röstergonomiska 

åtgärder är att upprätthålla bästa möjliga röstfunktion och att förhindra uppkomsten av 

röstrubbningar på individnivå och i miljön. Individuella åtgärder handlar om att sköta hälsan och 

se till att få bästa möjliga vård vid sjukdomar rörande röstorganen. Röstanvändning vid tal är 

muskelarbete precis som fysisk ansträngning vid lyft eller tungt kroppsligt arbete. Rösthygien är 

en individuell aspekt och det är viktigt att vårda samt träna sin röst, speciellt för personer med 

röstkrävande yrken. Kunskap kring hur man som talare bör använda sin röst samt vilka 

möjligheter och begränsningar som rösten har är en stor del i arbetet kring röstergonomi. Vid tal 
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inför stora grupper av människor, i en högljudd miljö eller i lokaler med bristfällig akustik blir 

rösten utsatt för påfrestningar vilket kan göra den ansträngd. Ett flertal åtgärder kan göras för att 

anpassa miljön så att den blir så röstergonomiskt gynnsam som möjligt. Exempel på sådana 

åtgärder är förbättrad luftkvalitet, arbetsställning och akustik i utrymmen där talare och lyssnare 

vistas (Sala et al., 2005). 

  

Klassrummets akustik har betydelse för hur rösten används och lärare med röstproblem uppfattar 

i större utsträckning arbetsplatsen och dess miljö som en bidragande faktor till deras röstproblem 

jämfört med lärare som inte anser sig ha röstproblem (Lyberg-Åhlander, Rydell & Löfqvist, 

2009). Det är vanligt att människor utan röstträning höjer röststyrkan och grundtonsfrekvensen i 

miljöer där de inte hörs (Södersten, Ternström & Bohman, 2005). Laukkanen, Ilomäki, 

Leppänen och Vilkman fann i en studie (2006) att kvinnliga lärares förhöjda grundtonsfrekvens 

korrelerar med trötthet i halsen.  

 

Vid röstbildning med normal röststyrka slår stämbanden ihop med liten kraft. Vid tal med stark 

röststyrka eller rop slår stämbanden ihop hårdare, något som kan leda till små skador på dem. 

Vid långvarigt tal med hög röststyrka utan pauser får stämbanden inte någon möjlighet till vila 

vilket hindrar återhämtningen av dessa småskador. Det uppstår då ett så kallat kumulativt 

trauma, en skada åsamkad av upprepad belastning som kan jämföras med belastningsskador i 

andra yrken (Sala et al., 2005). Röststyrka mäts i decibel (dB) Sound Pressure Level (SPL) som 

ger information om röstens styrka. I en studie av Baken och Orlikoff (2000) framkom att män i 

en konversationsmiljö har en röststyrka på mellan 61,5 dB och 80 dB medan kvinnor har en 

röststyrka mellan 60,4 dB och 77,2 dB. En talare förväntas prata med högre röststyrka inför en 

grupp människor jämfört med en privat konversation mellan två personer (Baken & Orlikoff, 

2000). 

 

2.1.4 Buller 

 

Kommunikation med tal är lämplig i miljöer där buller inte överstiger 40 dB. Begreppet buller 

omfattar allt störande ljud i en miljö där talare vistas vilket påverkar en människas röstbeteende 

negativt. Då bullernivån ökar blir det svårare för lyssnaren att uppfatta talet. För att en person 

klart och tydligt ska kunna uppfatta vad en talare säger, krävs det att talaren använder en 

röststyrka som är minst 15 dB högre än nivån på bullret (Sala, Sihvo & Laine, 2005). När en 

människa talar till en annan människa i ett rum med lågt buller används en röststyrka på ungefär 
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60 dB. I en miljö där bullernivån stiger över 70 dB uppstår svårigheter att både tala och lyssna 

(Sala et al., 2005). I en studie från 2009 presenterades ett medelvärde av bullernivåer på tre 

förskolor om 82,6 dBA (McAllister, Granqvist, Sjölander & Sundberg, 2009). Enligt samma 

studie är risken stor för hörselnedsättning om man utsätts för en medelbullernivå på 75 dBA 

under en åttatimmars arbetsdag. Vid arbete i höga bullernivåer över 80 dBA bör arbetsgivare 

enligt EUs säkerhetsdirektiv förse sina anställda med hörselskydd (European Parliament [EU], 

2003). 

 

2.2 Grunden för röstbehandling i Sverige 

 

Sjukvårdens bedömning av röster bör grunda sig på flera olika mätningar för att vara tillförlitlig 

(Carding, Wilson, Mackenzie & Deary, 2009). Bedömningsverktygen ska vara reliabla, 

validerade, känsliga för förändring och lätta att använda. Verktyg som visat sig leva upp till 

dessa krav och som är lämpliga att använda kliniskt är logopedisk perceptuell bedömning och 

självskattningsformulär. De vanligaste akustiska måtten vid röstanalys är jitter, shimmer och 

HNR (harmonics to noise ratio). Den här typen av analyser är inte lika kliniskt användbara 

eftersom det är svårt att mäta löpande tal (Carding et al., 2009). 

 

På logopedmottagningarna i Sverige följs ofta en viss rutin vid bemötande av nya röstpatienter 

där en kartläggning av röstproblematiken görs via en grundläggande anamnes och frågor ställs 

om hur patientens vardag fungerar. I anamnesen behandlas områden som; varför patienten söker 

hjälp, motivation till behandling, symptom, röstkrav, röstens dygnsvariation, arbetsmiljö, 

sjukdomar, medicinering, rökning, alkohol och psykosocial situation.  Oftast görs först en 

laryngostroboskopisk undersökning av öronläkare eller foniater för att få ett larynxstatus och 

eventuell medicinsk diagnos. Vid nybesöket görs också en ljudinspelning av patientens röst för 

dokumentation och analys. Idag sker den här typen av inspelningar på logopedmottagningen på 

sjukhuset, ofta i ett särskilt ljudisolerat rum eller studio. För att inspelningen ska kunna användas 

för perceptuell och akustisk analys krävs goda inspelningsförhållanden. För att kunna mäta SPL 

krävs en kalibrerad och avståndsanpassad mikrofon. Dessa verktyg ligger till grund för att 

logopeden ska kunna välja adekvat intervention (Hammarberg, Södersten & Lindestad, 2008).       

 

Det senaste årtiondet har det gjorts försök med olika apparater att studera patienters och 

röstfriska individers röstanvändning i deras naturliga miljö. Forskare har velat studera 

röstbeteende på arbetsplatser för att kunna se om de arbetandes dagliga röstanvändning skiljer 
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sig från deras röstbeteende i en inspelningssituation hos logoped. Med dessa apparater hoppas 

forskare kunna bedöma och jämföra till exempel lärares röster på arbetet (Lyberg-Åhlander, 

2011). 

 

2.3 Rösthandikappindex (RHI) 

 

Rösthandikappindex RHI (Eng. Voice Handicap Index, VHI) är ett frågeformulär som belyser de 

konsekvenser som en röststörning ger upphov till i det vardagliga livet (Ohlsson & Dotevall, 

2009). Frågeformuläret är uppbyggt av 30 påståenden som representerar tre olika aspekter av en 

röststörning; funktionell (F), fysisk (K) och emotionell (E). Dessa kategorier innehåller vardera 

tio påståenden. Varje påstående självskattas på en femgradig skala (0 = aldrig, 1 = nästan aldrig, 

2 = ibland, 3 = nästan alltid, 4 = alltid). Totalpoängen kan variera mellan 0 och 120 och inom de 

tre kategorierna kan man få ett poängvärde mellan 0 och 40. Poängen representerar upplevd grad 

av röststörning och vid högre totalpoäng är den negativa inverkan på det vardagliga livet större 

(Jacobson B, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson G, Benninger & Newman, 1997; 

Ohlsson & Dotevall, 2009).  

 

Rösthandikappindex utarbetades på engelska av Jacobson B, Johnson, Grywalski, Silbergleit, 

Jacobson G, Benninger och Newman (1997) men har översatts och validerats för svenska 

förhållanden (Ohlsson & Dotevall, 2009). Enligt Ohlsson och Dotevall (2009) är den svenska 

versionen av VHI-formuläret ett fungerande självskattningsverktyg för psyko-sociala aspekter 

av röststörningar i Sverige. Ett totalt RHI-värde över 20 poäng indikerar att personen upplever 

nedsatt röstförmåga. RHI anses ha tillräckligt med validitet och reliabilitet för att användas som 

ett självskattningsverktyg för personer med och utan röststörningar (Ohlsson & Dotevall, 2009). 

Ohlsson och Dotevall (2009) menar dock att man inte kan utesluta att personer med upplevd 

nedsatt röstförmåga ibland placerar sig inom normalvärdet 0 till 20 poäng. 

 

Lyberg-Åhlander, Rydell, Eriksson och Schalén (2010) utvecklade ett tillägg, T (throat, på 

svenska hals), till det nuvarande RHI-formuläret där patienten förutom de vanliga påståendena 

skulle skatta tio påståenden relaterade till symptom från halsen, eftersom sådana påståenden 

saknades i originaldelen. De tio påståenden som ingår i kategorin T skattas enligt den 

femgradiga skalan som används i det traditionella RHI-formuläret och kan maximalt ge 40 

poäng. Totalpoängen på RHI-T kan således variera mellan 0 och 160. Det är viktigt att få en bild 

av symptomen från halsen eftersom dessa kan orsaka röststörningen eller vara en konsekvens av 
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röststörningen. RHI-T visade sig vara ett lämpligt verktyg för att kliniskt mäta och utvärdera 

röststörningar. Deras resultat visade att RHI-T är ett reliabelt och validerat instrument som gör 

det möjligt att skilja på röst- och halsproblem. Patienterna kan således självskatta sin oro för de 

olika kategorierna samtidigt. Med RHI-T kan utredaren få en helhetsbild av röststörningen och 

på så sätt få en djupare insikt i problemen, vilket ger ett bättre underlag för att kunna välja 

lämplig behandling. Det finns ingen uttalad patologisk gräns för halsskalan eftersom poängen 

skiljer sig mellan olika diagnosgrupper. En hög T-poäng innebär dock halsrelaterade symptom 

hos patienten och ju högre poängen är desto mer besvär har personen (Lyberg-Åhlander et al., 

2010). 

 

2.4 VoxLog 

 

VoxLog är en så kallad röstackumulator bestående av en halskrage som är kopplad till en 

röstmätare, benämnd ”lådan” (Sonvox AB, 2012). Halskragen använder sig av 

accelerometermetoden för att registrera akustiska värden från en människas röst. Det betyder att 

vibrationer på halsens hud som uppstår vid röstproduktion registreras av accelerometern och 

sparas i ”lådans” interna minne. Omgivningens eller andra rösters ljud tas inte upp av 

accelerometern vilket gör VoxLog till en bättre registreringsapparat av människans röst i 

högljudda miljöer i jämförelse med andra apparater som använder sig av binaurala metoder. Vid 

en binaural metod använder man sig av två mikrofoner placerade precis framför varje öra vilket 

medför att bakgrunds- och andra rösters ljud i större utsträckning registreras (Lindström, Ren, Li 

& Waye, 2009). 

 

VoxLog kan med hjälp av accelerometern mäta grundtonsfrekvens och röststyrka. En 

accelerometer tillhandahåller också data som ger möjligheten att mäta fonationstiden under en 

viss tidsperiod av inspelningen (Lyberg-Åhlander, 2011). Apparaten mäter då förekomsten av 

fonation vilket ger ett värde i procent. Omgivningsbuller registreras med hjälp av en mikrofon 

på utsidan av halskragen. De värden som VoxLog registrerar kan konverteras och fås ut som 

Excel-dokument, vilket möjliggör utskrift av insamlad data från patienten. 
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3 Syfte 

 

Studien syftar till att undersöka hur fyra högstadielärare använder sina röster i vardagen under en 

arbetsvecka med hjälp av akustiska mätningar med VoxLog och undersöka hur de skattar sig på 

självskattningsformuläret RHI-T. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

 Ändrar sig grundtonsfrekvensen hos lärarna under en dag? 

 Föreligger skillnader i röstanvändning hos lärarna mellan arbete och fritid? 

 Ändrar sig grundtonsfrekvensen hos lärarna under en femdagars period? 

 Skiljer sig de manliga lärarnas röstbeteende jämfört med kvinnornas? 

 Hur mycket pratar de manliga respektive de kvinnliga lärarna under arbetsveckan? 

 

4 Metod 

 

4.1 Val av metod 

 

Metodvalet gjordes utifrån syftet och tillhörande frågeställningar. VoxLog-mätningarna och 

RHI-T poängen ger kvantitativa data och kommer att analyseras med kvantitativa metoder. Båda 

mätinstrumenten har god reliabilitet och validitet. Urvalet i föreliggande studie är dock för litet 

för att kunna generaliseras (Stukát, 2005). De parametrar som undersöks är grundtonsfrekvens, 

fonationstid, röststyrka (SPL), buller samt självskattade värden på RHI-T hos de undersökta 

lärarna. Studien är deskriptiv och syftar till att beskriva deras röstbeteende. Insamlad data 

kommer att jämföras mellan individerna för att undersöka eventuella skillnader och/eller 

likheter.   

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Försökspersonerna utgjordes av en grupp högstadielärare (två män och två kvinnor) som 

undervisar i matematik och naturorienterade ämnen. Urvalskriterierna för deltagarna i studien 

var att de undervisade i liknande ämnen på samma skola samt att de var i ungefär samma ålder 

för att resultaten skulle vara jämförbara. De tilltänkta deltagare som snabbast svarade på det 

utskickade informations- och samtyckesbrevet var de som fick delta i studien. I studien kallas de 

manliga lärarna för Hans och Sven och de kvinnliga för Linda och Nina. Samtliga lärare i 
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studien undervisar på samma skola, se tabell 1. Undersökningen genomfördes i ett litet samhälle 

på en skola med ungefär 400 elever och 50 lärare. Skolan är nyligen helrenoverad med fräscha 

och modernt utrustade lokaler.  

 

Tabell 1 

Sammanställning av försökspersonerna i studien 

Namn Kön Ålder Undervisar i 

Hans Man 39 år Matematik, NO 

Sven Man 46 år Matematik, NO 

Linda Kvinna 38 år Matematik, NO 

Nina Kvinna 45 år Matematik, NO 

 

4.3 Testningsförfarande 

 

Först informerades högstadieskolans rektor skriftligt (bilaga A) om projektet och samtyckte 

därefter till kontaktande av lärare på skolan (bilaga B). Efter att rektorn lämnat sitt samtycke 

kontaktades lärarna på skolan skriftligt via ett informationsbrev och ett samtyckesbrev (bilaga C 

och D). Fyra lärare som uppfyllde inklusionskriterierna visade intresse för studien och gav sitt 

samtycke till deltagande. Mätningarna genomfördes under två arbetsveckor eftersom endast två 

VoxLog-apparater fanns tillgängliga. En första baselineinspelning vid vilken deltagarna i en 

lugn miljö fick läsa en text i ungefär en minut genomfördes på morgonen den första dagen av 

mätperioden. Denna inspelning användes som referensvärde vid jämförelse med 

veckoinspelningarna. Den första veckan av mätningarna hade två undersökningsdeltagare en 

VoxLog vardera på sig i en vecka (måndag – fredag), en man och en kvinna. Veckan därpå bar 

ytterligare en man och en kvinna VoxLog under samma tidsperiod. Totalt undersöktes två mäns 

och två kvinnors röstanvändning under fem arbetsdagar. 

 

När mätningarna var färdiga laddades informationen från VoxLog-enheten över till en dator via 

programmet VoxLog Connect där data analyserades. Alla testpersoner fick dessutom fylla i två 

självskattningsformulär RHI-T vardera. Ett före mätningarna och ett efter.  
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4.4 Databehandling 

 

Varje enskild persons mätningar delades först upp i fem olika dagar (måndag – fredag). För att 

kunna analysera mätningarna grupperades data enligt tabell 2 och 3. 

 

Tabell 2 

Mätperioder för grundtonsfrekvens, röststyrka och buller 

Mätperiod Tid på dygn 

Morgon 08:00-09:00 

Förmiddag 10:00-11:00 

Eftermiddag 15:00-16:00 

Kväll 19:00-20:00 

Heldag All vaken tid 

Arbete 08:00-17:00 

Fritid Tidig morgon – 07:59 och 17:01 – Sen kväll  

 

De data som presenteras i studien angående grundtonsfrekvens, röststyrka och buller är 

medelvärden uträknade från de olika tidpunkter som anges i tabell 2. Alla värden har avrundats 

till närmaste heltal. 

 

Tabell 3 

Mätperioder för fonationstid 

Mätperiod Tid på dygn 

Arbete 08:00-17:00 

Fritid Tidig morgon – 07:59 och 17:01 – Sen kväll 

Heldag All vaken tid 

 

De data som representerar fonationstid är mätta i procent och visar hur mycket testpersonerna 

fonerar under arbete, fritid och heldag. Alla värden har avrundats till närmaste heltal. Vid de 

tidpunkter där mätningarna blivit ofullständiga har asterisker infogats i de individuella 

mättabellerna (bilaga E, F, G, H). Där finns inga resultat att redovisa. Baseline-inspelningarnas 

värden är medelvärden uträknade från den minut då deltagarna läste en text i en tyst miljö. 
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4.5 Etiska överväganden 

 

I enlighet med Forskningsetisk policy och organisation i Sverige (2003) har hänsyn tagits  

till följande; urvalet, informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Urvalet 

av försökspersoner är representativt för studiens syfte. Informationskravet är uppfyllt då alla 

testpersoner informerats om vad deras egen medverkan innebär och om studiens syfte. 

Testpersonerna blev informerade om att de när som helst kan avbryta studien och de fick 

kontaktuppgifter till projektledarna. Samtyckeskravet är uppnått eftersom samtliga testpersoner 

frivilligt lämnade ett skriftligt samtycke till deltagande i studien. Samtliga analyserbara uppgifter 

hanterades på ett sådant sätt att konfidentialitetskravet uppfylls.  All information som samlats in 

kommer enbart att användas till studien och information om testpersonerna som inte är av vikt 

för analyser kommer att avidentifieras. Data kommer efter slutförd studie att raderas. 

 

5 Resultat 

 

5.1 Baseline 

 

I tabell 4 kan resultaten från baseline-inspelningarna utläsas. Ett mönster är att baseline-

inspelningens resultat gällande F0 och SPL visar generellt lägre värden än veckoinspelningarna, 

se bilaga E, F, G och H. Endast vid ett fåtal tillfällen är veckoinspelningarnas SPL-värden under 

baseline-inspelningens SPL. 

 

Tabell 4 

Deltagarnas baselinevärden gällande grundtonsfrekvens, röststyrka och fonationstid 

Namn Hans Sven Nina Linda 

Grundtonsfrekvens, Hz 87 92 211 178 

Röststyrka, dB SPL 79 79 78 78 

Fonationstid, procent 74 60 64 62 

  

5.2 Grundtonsfrekvens 

 

Resultaten av grundtonsfrekvensanalysen hos testpersonerna gav varierade resultat. Den kvinna 

(Linda, torsdag förmiddag) som hade det lägsta grundtonsfrekvensmedelvärdet ligger på 193 Hz. 

Det högsta uppmätta medelvärdet hos männen (Hans, tisdag eftermiddag) var 136 Hz. Det ger en 
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skillnad på 57 Hz mellan det högsta uppmätta medelvärdet hos männen och det lägsta uppmätta 

medelvärdet hos kvinnorna.  

 

Det fanns inget specifikt mönster för samtliga deltagare angående hur grundtonsfrekvensen 

varierar över tid, vare sig från morgon till kväll eller måndag till fredag. Det kan utläsas att 

grundtonsfrekvensen tenderade till att sjunka i mitten på veckan hos de kvinnliga lärarna. 

Liknande mönster hos männen var inte lika tydligt, se figur 1 och 2.  

 

 

Figur 1    Figur 2 

Männens grundtonsmedelvärden  Kvinnornas grundtonsmedelvärden 

 

5.3 Röststyrka 

 

Testpersonernas röststyrka på för- och eftermiddagen visas i figur 3. Männens medelvärde av 

röststyrkan var, i sju fall av nio, högre på eftermiddagen jämfört med värdena på förmiddagen. 

Hos kvinnorna var detta mönster inte fullt lika tydligt, där fem av åtta eftermiddagsmätningar 

gav högre SPL jämfört med förmiddagens mätningar. Heldagsmedelvärden av röststyrkan visade 

inga specifika mönster, där resultaten låg jämnt fördelade över hela veckan förutom Hans 

torsdagsvärde som nådde 92 dB SPL. Det är den högsta uppmätta röststyrkan av alla deltagare 

för en specifik dag. 
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Figur 3 

Röststyrka i dB vid förmiddag- och eftermiddagsmätning för varje deltagare 

 

5.4 Buller 

 

Resultaten utifrån bullervärdena visar att en av de fyra deltagarna vistades i en miljö som 

överskred den kritiska gränsen på 75 dB för bullernivåer. Samma person hade även den högsta 

uppmätta bullernivån av samtliga deltagare (Sven, onsdag och fredag morgon samt onsdag 

kväll). Resterande deltagare hade bullervärden under 75 dB vid alla mättillfällen. De kvinnliga 

deltagarna hade lägre bullernivåer på fritiden jämfört med på arbetet. Detta mönster kunde i sju 

fall av tio utläsas hos männen också.  

 

5.5 Fonationstid 

 

Fonationstiden redovisas nedan utifrån två tidsaspekter, arbete kontra fritid och gav resultaten att 

samtliga deltagare använde sin röst mer i arbetet jämfört med på fritiden, se figur 4.  
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Figur 4 

Fonationstid i procent fördelat på arbete och fritid 

 

Det är bara vid en mätning som en person uppvisade det motsatta förhållandet (Linda, torsdag) 

då hon i genomsnitt använde rösten 13 procent av tiden på arbetstid, till skillnad från 16 procent 

på fritiden. I figur 5 kan man utläsa att fonationstid inte hängde ihop med könstillhörighet då 

samtliga testpersoners resultat var högst individuella. Hans är den som pratar mest av deltagarna 

vilket gör att männens totala medelvärde blev högre än kvinnornas. 
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Figur 5 

Fonationstid i procent fördelat över en hel vecka 

 

5.6 RHI-T 

 

De resultat som erhölls utifrån självskattningsformulären gav informationen att ingen av 

deltagarna faller inom ramen för den patologiska gränsen på den klassiska RHI-delen. Vid 

tillägg av halsskalan (T) nådde en deltagare över 20 poäng vid tillfället efter mätningarna. Tre av 

fyra deltagare skattade en lägre poäng vid tillfället efter mätning jämfört med det första tillfället. 

Den kategori som skattades lägst av samtliga deltagare var den emotionella kategorin med totalt 

2 poäng av 320 möjliga. Halskategorin (T) var den kategori som skattades högst av deltagarna 

med totalt 37 poäng av 320 möjliga. Totalpoängen skiljde sig från individ till individ där inga 

uppenbara mönster relaterat till kön kunde urskiljas. I de fall då totalpoängen var höga kopplade 

deltagarna detta till förkylning eller sjukdom. 

 

5.7 Stämbandssammanslagningar 

 

Med hjälp av fonationstid och grundtonsfrekvens samt hur långa mätperioderna varit kan det 

totala antalet sammanslagningar stämbanden gjort hos de olika deltagarna varje dag och på 
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arbetet beräknades. Medelvärdet av stämbandsvibrationerna sett över hela veckan hos de olika 

deltagarna redovisas i tabell 5.  

 

Tabell 5 

Medelvärde/dag baserat på fyra/fem dagars sammanlagda antal stämbandssammanslagningar 

Namn Hans Sven Linda Nina Män Kvinnor 

Totalt 1 435 444 569 526 1 297 316 1 842 069 1 002 485 1 569 693 

Arbete 1 062 266 555 579 1 217 916 1 362 420 808 923 1 290 168 

 

6 Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

En tillgång i studien har varit kombinationen av objektiv datainsamling (VoxLog) och det 

subjektiva självskattningsformuläret (RHI-T), eftersom individens upplevelse av den egna rösten 

är en essentiell del i att förstå och behandla röststörningar. 

 

Allt eftersom arbetet med studien fortskridigt har ett antal brister och eventuella felkällor 

uppmärksammats. Behovet av en väsentligt tydligare genomgång och en lathund gällande 

apparatens funktioner hade varit att föredra eftersom mätningarna blev ofullständiga vissa dagar. 

Detta medförde att resultaten har varit svåra att jämföra med varandra. Dock går det inte att 

undvika den mänskliga faktorn som i det här fallet handlade om glömska hos deltagarna vilket 

var orsaken till att mätningarna blev ofullständiga. Eftersom inspelningarnas dagliga längd 

varierade mellan individerna är stämbandssammanslagningarnas totala värde ej tillförlitligt. 

Därför har ytterligare en mätperiod i form av arbete också använts, där samma tidsperiod kunnat 

användas hos samtliga deltagare.    

 

 För att optimera möjligheten att jämföra deltagarnas baseline-inspelningar hade det varit 

önskvärt med samma text vid kalibreringen. Deltagarna läste inte samma text då den inte fanns 

tillgänglig vid två tillfällen. Även uppdelningen i de olika mätperioderna kan diskuteras. 

Mätningarna på morgonen och förmiddagen ligger närmre varandra i tid än eftermiddags- och 

kvällsmätningen. Det har dock varit svårt att tidigarelägga morgonmätningen på grund av att 

deltagarna vissa dagar startat mätningarna på arbetet.   
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Ett större deltagarantal hade varit att föredra då resultaten från denna studie inte går att 

generalisera till populationen högstadielärare. Detta var ej möjligt på grund av ekonomiska samt 

tidsmässiga skäl. Att göra veckoregistreringar tar tid och endast två VoxLog-enheter fanns 

tillgängliga. Det hade också varit lämpligt att ta del av lärarnas scheman under 

inspelningsveckan då det säkerligen förelåg skillnader i arbetsuppgifter från dag till dag. Detta 

hade möjliggjort en diskussion om deltagarens röstbeteende kopplat till aktivitet vid samma 

tidpunkt.  

  

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Fonationstid och stämbandssammanslagningar 

 

Majoriteten av deltagarnas resultat gällande fonationstid korrelerar med tidigare studier där 

lärare har en fonationstid mellan 15 och 40 procent under arbetstid (Rantala & Vilkman, 1999; 

Titze, Hunter & Svec, 2007; Masuda, Ikeda, Manako & Komiyama, 1993). Lindas 

torsdagsmätning visade dock på motsatsen. Anledningen till detta var att hon hade glömt att 

starta registreringen på morgonen vilket gav en kort förmiddagsmätning och därmed kortare 

mätning under arbetstid. Sven och Nina har också värden under 15 procent i fonationstid på 

arbetet men i deras fall finns ingen given förklaring till varför de har lägre värden. Få lektioner 

eller möten där andra pratat skulle kunna vara en anledning till deras låga fonationstid de 

dagarna. Det är viktigt att understryka förekomsten av individuella skillnader då det försvårar 

möjligheten att se mönster och generalisera resultat till högstadielärare i allmänhet. Detta visas 

tydligt i figur 5, där Hans pratar mest och Sven pratar minst av samtliga deltagare. De 

individuella skillnaderna visar sig också vid resultaten av det genomsnittliga antalet 

stämbandssammanslagningar per dag. Med tanke på att kvinnorna har betydligt högre 

grundtonsfrekvens än männen torde deras totala mängd stämbandsvibrationer vara fler än 

männens. Resultatet styrker inte denna tes till fullo eftersom Hans har fler 

stämbandssammanslagningar i genomsnitt jämfört med Linda. Detta beror på att Hans 

fonationstid är högst av alla i kombination med att hans dagsmätningar var väldigt långa jämfört 

med övriga deltagares. Hans var den av deltagarna som pratade mest även på arbetstid. Vid 

jämförelse av stämbandssammanslagningar på arbetstid är det dock kvinnorna som fick det 

högsta antalet vilket är mer logiskt med tanke på deras nästan fördubblade grundtonsfrekvens. 

Värt att reflektera över är att Hans antal sammanslagningar fortfarande ligger nära kvinnornas på 

grund av hans höga fonationstid. Det finns evidens för att fonationstid är en större riskfaktor för 
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att utveckla röstproblem jämfört med hög grundtonsfrekvens (Rantala & Vilkman, 1999). De två 

deltagare med högst RHI-T-poäng var också de som hade det högsta värdet gällande 

fonationstid. Den kvinnliga deltagaren med högst grundtonsfrekvens, Nina, har lägst RHI-T-

poäng av kvinnorna. 

 

6.2.2 Grundtonsfrekvens 

 

Grundtonsfrekvensen hos de kvinnliga deltagarnas baseline liknar Pegoraro Krooks värden från 

1988, där Nina ligger något högt samtidigt som Linda ligger inom normalvariationen i 

jämförelse med röstfriska kvinnor. Under veckomätningarna ligger dock båda kvinnodeltagarnas 

grundtonsfrekvenser över normalgränsen för röstfriska kvinnor. Här syns ett tydligt exempel på 

skillnader i röstanvändning beroende på situation. I en lugn och tyst inspelningsmiljö likt den 

som görs på logopedmottagningar runt om i landet registreras betydligt lägre grundtonsfrekvens 

jämfört med registrering i naturlig arbetsmiljö hos de undersökta lärarna. Det är viktigt att ha i 

åtanke att inspelningarna på logopedmottagningarna inte nödvändigtvis speglar patienternas 

vardagliga röstbeteende.  

 

Ett mönster värt att diskutera är den dipp i grundtonsfrekvens hos kvinnorna som uppträder i 

mitten av veckan och som kan utläsas i figur 2. Vad detta kan bero på är svårt att säga och det är 

inget mönster som påvisats i tidigare studier. Huruvida detta är ett generellt mönster som speglar 

en större grupp kvinnliga lärare (30+ st) är omöjligt att uttala sig om baserat på resultaten i 

föreliggande studie men hade varit intressant att undersöka närmre. Möjliga anledningar till 

onsdagens lägre grundtonsfrekvens kan vara arbetsveckans upplägg, men sådan information 

inhämtades inte. Då de kvinnliga deltagarna fonerat mycket under onsdagen (haft många 

stämbandssammanslagningar) kan grundtonsfrekvensen ha påverkats av en svullnad på 

stämbanden. En anledning till att samma mönster inte var lika tydligt hos männen skulle kunna 

förklaras av att män har en större mängd stötdämpande hyaluronsyra (Lebl, Martins, Nader, 

Simoes Mde & De Biase, 2007; Butler, Hammond & Gray, 2001) samt att de har en lägre 

grundtonsfrekvens som medför färre stämbandskollisioner per dag (Hammarberg, Södersten & 

Lindestad, 2008). 
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6.2.3 Röststyrka 

 

Männens SPL-värden korrelerar med tidigare studiers resultat gällande baseline- och 

veckomätningarna. SPL-nivåerna i männens baseline-inspelningar överensstämde med Baken 

och Orlikoffs (2000) SPL-värden för konversationsmiljö och deras tes om att röststyrkan höjs 

vid tal inför publik. Det fanns ett mönster att deltagarna höjde röststyrkan på eftermiddagen, det 

är dock svårt att dra några slutsatser kring detta. Huruvida det beror på slumpen eller är en 

generell tendens är svårt att spekulera om med tanke på det begränsade antalet deltagare och 

bristfällig information kring arbetsdagens upplägg. 

 

6.2.4 Buller 

 

De bullervärden som kan utläsas i resultatet är intressanta ur två aspekter. Sven är den enda av 

deltagarna som registrerat skadligt höga bullernivåer. Ett intressant resultat med tanke på att 

Sven är den av alla deltagare som pratar minst procentuellt sett. Detta skulle kunna ha ett 

samband, då Sven medvetet pratar lite på grund av höga bullernivåer för att spara rösten, men 

det kan lika gärna bero på klasstorlek och vilka elever som undervisas. Samtliga deltagare har 

generellt en högre bullernivå på arbetet jämfört med på fritiden. Det är tidigare känt att höga 

bullernivåer förekommer i skolmiljöer (McAllister, Granqvist, Sjölander & Sundberg, 2009) 

vilket resultaten i denna studie styrker. Personer som talar inför stora grupper av människor i en 

högljudd miljö eller i lokaler med bristfällig akustik löper stor risk att drabbas av påfrestningar 

på rösten. Exempel på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön ur ett röstergonomiskt perspektiv är 

förbättrad luftkvalitet, arbetsställning och akustik (Sala, Sihvo & Laine, 2005). Med tanke på att 

skolan där lärarna i studien arbetar nyligen renoverats kan det antas att arbetsmiljön förbättrats 

genom exempelvis bättre ventilation och ljuddämpande material i taket. Klassrummets akustik 

har betydelse för hur rösten används och lärare med röstproblem uppfattar i större utsträckning 

arbetsplatsen och dess miljö som en bidragande faktor till deras röstproblem jämfört med lärare 

som inte anser sig ha röstproblem (Lyberg-Åhlander, Rydell & Löfqvist, 2009). Lärarna i 

studien påpekade inte att arbetsmiljön har negativ inverkan på deras röstbeteende och enligt RHI 

anses de inte heller ha några röstproblem vilket skulle kunna tyda på att arbetsmiljön de vistas i 

är god.  
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6.2.5 Baseline  

 

De påvisade skillnaderna mellan baseline-inspelningarna och veckomätningarna argumenterar 

för att VoxLog är ett bra komplement till traditionell kartläggning av patienters röstproblematik 

då VoxLog kan registrera löpande tal i vardagsmiljö. Det kan diskuteras hur adekvata dagens 

inspelningar är i relation till vardagligt röstbeteende, då miljön i de tysta inspelningsrummen på 

kliniken inte speglar den miljö som patienter med röstkrävande yrken arbetar i. Å andra sidan 

bör inte studioinspelningarna förkastas eftersom de ger information om röstkvalitet och utgör 

underlag för akustisk analys och perceptuell bedömning (Carding, Wilson, Mackenzie & Deary, 

2009). En kombination av studioinspelningar tillsammans med information från VoxLog ger en 

god helhetsbild av en patients röstanvändning.  

 

6.2.6 RHI-T 

 

Självskattningsformulären gav låga poäng från samtliga deltagare där ingen person hamnade 

över 20-poängsgränsen på den klassiska delen. Med halsskalan som tillägg nådde en person över 

20 poäng vid det senare tillfället. Huruvida detta är patologiskt är svårt att uttala sig om eftersom 

det inte finns någon uttalad patologisk gräns för RHI-T. Halsskalan kan dock användas för att 

skilja på röst- och halsrelaterade symptom (Lyberg-Åhlander, Rydell, Eriksson & Schalén, 

2010). Värt att ha i åtanke är att personer med röstproblem även kan placera sig under 20 poäng 

på RHI (Olsson & Dotevall, 2009). Faktum är att tre av fyra deltagare skattar en lägre poäng i 

slutet av veckan, ett intressant och möjligen något oväntat resultat. Vi tror att detta beror på 

bristande medvetenhet kring den egna rösten. Våra skäl till denna uppfattning är att i de fall där 

RHI-T självskattades högre ville deltagarna gärna förklara resultaten med anledningen att de 

kände sig förkylda eller sjuka. Ingen av studiens deltagare kopplade röst- och halsrelaterade 

symptom till röstbelastning på jobbet. Enligt Lyberg-Åhlander, Rydell och Löfqvist (2009) är 

det vanligt att lärare som anser sig ha röstproblem i större utsträckning uppfattar arbetsplatsen 

och dess miljö som en faktor till röstproblemet jämfört med lärare som inte anser sig ha 

röstproblem. 

 

6.3 Framtida forskning 

 

Studien har beskrivit fyra högstadielärares röstbeteende under en femdagars period. Vid fortsatt 

forskning inom ämnet hade det varit intressant att undersöka en större grupp lärare, för att på så 
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vis generalisera resultaten på hela populationen högstadielärare. Genom att få information om 

lärarnas arbetsupplägg hade resultaten kunnat kopplas till vilka arbetsuppgifter som 

genomfördes. Vid framtida studier hade det varit önskvärt att följa lärarna under en längre 

tidsperiod för att tillhandahålla mer data att analysera. 

 

6.4 Slutsatser 

 

Sammanfattningsvis kan VoxLog vara ett bra komplement till dagens traditionella 

studioinspelningar vid kartläggning av en patients vardagliga röstbeteende. Skillnaden mellan 

baselinemätningarna och veckomätningarna visar tydligt att röstbeteende i en tyst miljö skiljer 

sig från den miljö som personer med röstkrävande yrken vistas i.  

 

Av resultaten framgår tydligt att såväl fonationstid som bullernivå var högre på arbetet jämfört 

med på fritiden hos de undersökta högstadielärarna. Utifrån denna studie kan inget tydligt 

förändringsmönster angående grundtonsfrekvens utläsas hos lärarna. Det betyder dock inte att 

det inte finns något mönster, endast att denna studie inte lyckats påvisa det. Ingen av deltagarna 

skattade sig inom den patologiska gränsen på den klassiska RHI-delen. Utifrån RHI-T-

formulärets resultat kan man dra slutsatsen att det är relevant att skilja på röstsymptom och 

halssymptom eftersom halsskalan (T) var den parameter som skattades högst av deltagarna. 

 

Förutom den information som är till nytta för behandlaren kan VoxLog ge konkret feedback till 

patienten angående dess röststyrka och röstläge men även hur mycket personen i fråga pratar 

samt hur bullrig miljön de vistas i är. Sådana data är viktiga för att skapa en helhetsbild av 

patienters röstbeteende då de speglar röstanvändandet i det verkliga livet. Apparatens och 

programvarans användarvänlighet effektiviserar arbetet och möjliggör en översikt av 

mätresultatens data på ett snabbt och enkelt sätt. Detta förenklar möjligheten att beskriva en 

människas röstanvändning. 
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Bilaga A 

 
 

Logopedprogrammet                                                                             Linköping 2011-12-05 
 
 

Hej! 
 
Vi heter Henrik Järåsen och Joel Petersson och läser termin fem på Logopedprogrammet i 

Linköping. Under våren 2012 kommer vi skriva en kandidatuppsats inom ämnet röst. I 

studien kommer vi undersöka fyra högstadielärares röstanvändning under en femdagars 

period. Resultaten ska sedan sammanvävas med ett svarsformulär kallat RHI 

(Rösthandikappindex). Detta formulär fyller testpersonen i före och efter mätning. 

Syftet med studien är att jämföra röstanvändningen ur ett genusperspektiv och undersöka 

förändring av taltonläge/röststyrka under dagen hos personer med röstkrävande yrken. 

Röstanvändningen kommer mätas med hjälp av en apparat, VoxLog. Apparaten kommer 

inte att registrera vad som sägs utan enbart akustiska värden. VoxLog består av ett 

halsband som är kopplat via en sladd till en modul som man har i fickan. För att vi ska 

kunna få in den information som behövs krävs det att man som testperson har apparaten på 

sig all vaken tid under fem dagar, lämpligtvis måndag till fredag. 

Det är frivilligt att delta och man kan avbryta projektet när som helst om det skulle uppstå 

några problem. Som testperson är man anonym, den enda information som kommer 

användas utöver RHI och de akustiska värdena är ålder, kön och yrke. Vi behöver därför 

ett godkännande från Dig som rektor vilket innebär att vi får ta kontakt med lärare på 

skolan för att genomföra studien. 
 

 
 
 

Med vänliga hälsningar, 

Henrik Järåsen & Joel Petersson 
 
 

 
 
 

Handledare: 

Anita McAllister, 

docent  
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Logopedprogrammet                                                                                 Linköping 2011-12-05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtyckesblankett 
 
 
 
 

Jag har tagit del av informationsbrevet och samtycker härmed till att ni får kontakta lärare på 

skolan. Lärarna kommer att delta i undersökningen av röstanvändningen hos män och 

kvinnor med röstkrävande yrke där förändringar i röststyrka och taltonläge under en 

arbetsvecka dokumenteras. Undersökningen går ut på att läraren bär apparaten VoxLog 

under all vaken tid i fem dagar (mån-fre) och att hon/han fyller i två RHI-blanketter, en före 

och en efter mätningen. De värden som VoxLog registrerar samt information om ålder, kön 

och yrke får användas i studien. Man kan avbryta deltagandet i studien när man vill om det 

skulle uppstå några problem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektors samtycke 
 
 
 
 

 

Underskrift Namnförtydligande 
 
Datum:    
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Logopedprogrammet                                                                             Linköping 2011-12-05 

 

 

Hej! 

Vi heter Henrik Järåsen och Joel Petersson och läser termin fem på Logopedprogrammet i 

Linköping. Under våren 2012 kommer vi skriva en kandidatuppsats inom ämnet röst. I studien 

kommer vi undersöka fyra högstadielärares röstanvändning under en femdagars period. 

Resultaten ska sedan sammanvävas med ett svarsformulär kallat RHI (Rösthandikappindex). 

Detta formulär fyller testpersonen i före och efter mätning.  

Syftet med studien är att jämföra röstanvändningen ur ett genusperspektiv och undersöka 

förändring av taltonläge/röststyrka under dagen hos personer med röstkrävande yrken. 

Röstanvändningen kommer mätas med hjälp av en apparat, VoxLog. Apparaten kommer inte 

att registrera vad som sägs utan enbart akustiska värden. VoxLog består av ett halsband som 

är kopplat via en sladd till en modul som man har i fickan. För att vi ska kunna få in den 

information som behövs krävs det att man som testperson har apparaten på sig all vaken tid 

under fem dagar, lämpligtvis måndag till fredag.  

Det är frivilligt att delta och man kan avbryta projektet när som helst om det skulle uppstå 

några problem. Som testperson är man anonym, den enda information som kommer användas 

utöver RHI och de akustiska värdena är ålder, kön och yrke. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Henrik Järåsen & Joel Petersson 

 

Handledare: 

Anita McAllister, docent 
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Samtyckesblankett 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet och samtycker härmed till deltagande i 

undersökningen av röstanvändningen hos män och kvinnor med röstkrävande yrke där 

förändringar i röststyrka och taltonläge under en arbetsvecka dokumenteras. Undersökningen 

går ut på att jag bär apparaten VoxLog under all vaken tid i fem dagar (mån-fre) och att jag 

fyller i två RHI-blanketter, en före och en efter mätningen. De värden som VoxLog registrerar 

samt information om ålder, kön och yrke får användas i studien. Man kan avbryta deltagandet 

i studien när man vill om det skulle uppstå några problem. 

 

 

 

 

 

 

Testpersonens samtycke 

 

________________________________  _______________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 

Datum: _______________ 

 

 



 
 

                       Bilaga E 

Individuella mätresultat, Hans, 39 år 

 

 

  

RHI-T Funktionell Fysisk Emotionell Halsskala Totalt

Före mätning 4 7 1 4 16

Efter mätning 4 5 0 5 14

VoxLog baseline F0, Hz SPL, dB Fonationstid

87 79 74

VoxLog mätningar Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

F0, Hz

Morgon 114 117 108 100 118

Förmiddag 122 122 116 109 115

Eftermiddag 118 136 124 117 122

Kväll 126 100 110 132 124

Heldag 115 118 119 119 119

Arbete 113 122 120 111 120

Fritid 122 108 117 140 115

SPL, dB

Morgon 86 86 85 83 88

Förmiddag 89 86 87 86 86

Eftermiddag 87 91 89 87 89

Kväll 87 78 89 93 92

Heldag 87 86 88 92 88

Arbete 86 87 88 86 88

Fritid 87 84 89 97 89

Buller, dB

Morgon 69 68 69 69 69

Förmiddag 67 65 66 67 67

Eftermiddag 68 70 67 71 68

Kväll 65 64 63 72 67

Heldag 67 68 72 70 69

Arbete 67 69 68 71 69

Fritid 67 64 74 70 68

Fonationstid, %

Heldag 23 22 22 24 22

Arbete 27 26 31 30 26

Fritid 16 16 8 17 14



 
 

                       Bilaga F 

Individuella mätresultat, Sven, 46 år 

 

 

 

 

 

 

 

RHI-T Funktionell Fysisk Emotionell Halsskala Totalt

Före mätning 2 1 0 3 6

Efter mätning 0 0 0 2 2

VoxLog baseline F0, Hz SPL, dB Fonationstid

92 79 60

VoxLog mätningar Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

F0, Hz

Morgon 98 112 102 116 110

Förmiddag 119 119 98 104 106

Eftermiddag 128 111 96 112 *

Kväll 106 116 107 0 *

Heldag 116 116 104 109 105

Arbete 118 119 103 109 109

Fritid 107 103 109 0 102

SPL, dB

Morgon 79 83 80 78 82

Förmiddag 84 83 72 84 79

Eftermiddag 86 84 80 83 *

Kväll 82 86 80 86 *

Heldag 85 85 82 84 81

Arbete 85 85 80 84 81

Fritid 82 85 85 85 80

Buller, dB

Morgon 67 67 80 72 80

Förmiddag 69 66 72 79 78

Eftermiddag 73 70 76 78 *

Kväll 68 61 80 73 *

Heldag 68 67 77 76 79

Arbete 68 68 77 78 79

Fritid 67 65 77 72 73

Fonationstid, %

Heldag 15 16 7 10 8

Arbete 19 19 7 15 6

Fritid 9 9 7 0 *
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Individuella mätresultat, Nina, 45 år 

 

 

 

 

 

 

       

RHI-T Funktionell Fysisk Emotionell Halsskala Totalt

Före mätning 4 1 0 5 10

Efter mätning 1 3 0 5 9

VoxLog baseline F0, Hz SPL, dB Fonationstid

211 78 64

VoxLog mätningar Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

F0, Hz

Morgon 267 271 249 237 251

Förmiddag 249 255 231 260 *

Eftermiddag 211 262 240 258 *

Kväll 224 0 257 237 *

Heldag 254 255 250 256 *

Arbete 254 257 250 257 *

Fritid 254 237 250 245 *

SPL, dB

Morgon 87 89 87 85 73

Förmiddag 75 86 81 88 *

Eftermiddag 81 87 88 88 *

Kväll 85 0 84 82 *

Heldag 87 87 86 87 *

Arbete 87 87 86 87 *

Fritid 80 85 85 84 *

Buller, dB

Morgon 62 70 62 63 68

Förmiddag 71 68 64 66 *

Eftermiddag 60 67 69 59 *

Kväll 65 48 64 66 *

Heldag 67 66 66 66 *

Arbete 68 68 67 67 *

Fritid 66 62 65 64 *

Fonationstid, %

Heldag 14 13 10 12 *

Arbete 17 18 13 18 *

Fritid 8 3 6 6 *



 
 

               Bilaga H 

Individuella mätresultat, Linda, 38 år 

 

 

 

 

  

RHI-T Funktionell Fysisk Emotionell Halsskala Totalt

Före mätning 5 3 1 2 11

Efter mätning 4 11 0 11 26

VoxLog baseline F0, Hz SPL, dB Fonationstid

178 78 62

VoxLog mätningar Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

F0, Hz

Morgon 242 * 206 * 210

Förmiddag 238 * 202 193 239

Eftermiddag 224 * 206 211 214

Kväll 223 * 229 205 207

Heldag 231 * 211 210 218

Arbete 235 * 209 205 219

Fritid 217 * 223 215 206

SPL, dB

Morgon 86 * 82 * 85

Förmiddag 85 * 81 77 88

Eftermiddag 84 * 88 82 86

Kväll 86 * 86 84 83

Heldag 86 * 83 84 86

Arbete 85 * 83 83 86

Fritid 87 * 85 85 86

Buller, dB

Morgon 68 * 65 * 69

Förmiddag 63 * 61 62 72

Eftermiddag 60 * 64 68 63

Kväll 61 * 65 66 68

Heldag 67 * 65 67 68

Arbete 68 * 66 67 69

Fritid 66 * 64 66 62

Fonationstid, %

Heldag 15 * 15 14 13

Arbete 18 * 18 13 15

Fritid 9 * 7 16 2



 
 

      Bilaga I 

RÖSTHANDIKAPPINDEX (RHI)     

 

Dagens datum:   

Namn: 

Födelsedata: 

Yrke/motsvarande: 

 
 

Här ser Du ett antal påståenden som många andra har använt för att beskriva sin röst och hur 

rösten påverkar deras liv. Kryssa i rutan för det svar som visar hur ofta Du upplever samma 

sak. Om inte frågan är aktuell för Dig: kryssa då i rutan för ”Aldrig”. 

  

  

Aldrig 

Nästan 

aldrig Ibland 

Nästan 

alltid Alltid 

F1 Min röst gör det svårt för människor att 

höra mig 

          

            
K2 Luften tar slut för mig när jag talar           

            
F3 Andra människor har svårigheter med att 

förstå mig i en miljö med mycket ljud 

omkring      

          

           

            
K4 Min röstkvalitet varierar under dagen 

 

          

            
F5 Min familj har svårigheter med att höra 

mig när jag ropar på dem från en annan 

del av huset 

          

           

F6 Det händer att jag inte använder telefonen 

så ofta som jag skulle vilja på grund av 

min röst 

          

            
E7 Jag är spänd när jag talar med andra på 

grund av min röst 

          

            F8 Jag har en benägenhet att undvika grupper 

av människor på grund av min röst 

          

            
E9 Folk irriterar sig på min röst 

 

          

            
K10 Folk frågar mig ”Vad är det för fel på Din 

röst?” 

          

            
F11 Det händer att jag pga. min röst talar 

mindre med vänner, grannar o. släktingar 
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Aldrig 

Nästan 

aldrig Ibland 

Nästan 

alltid Alltid 

F12 Folk ber mig upprepa vad jag sagt när jag 

talar med dem ansikte mot ansikte 

          

            
K13 Min röst låter knarrig och torr 

 

          

            
K14 Det känns som om jag måste anstränga 

mig för att få fram min röst 

          

            
E15 Det händer att jag tycker att folk inte 

förstår mitt röstproblem
!?  

                                   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

F16 Mina röstproblem
!? 

begränsar mitt liv, 

både personligt och socialt 

          

            
K17 Det händer att det inte går att förutsäga 

om min röst kommer att låta klar eller inte 

          

            
K18 Jag försöker förändra min röst så att den 

skall låta annorlunda 

          

            
F19 Jag känner mig utanför i samtal på grund 

av min röst 

          

K20 Jag får anstränga mig mycket när jag talar           

            
K21 Min röst är sämre på kvällen 

 

          

            
F22 Mitt röstproblem drar ner mina inkomster           

            
E23 Mitt röstproblem bekymrar mig 

 

          

            
E24 Jag är mindre utåtriktad på grund av mitt 

röstproblem 

          

            
E25 Min röst får mig att känna mig 

handikappad 

          

            
K26 Min röst sviker mig just när jag håller på 

och säger något 

          

            
E27 Jag känner mig irriterad när man ber mig 

ta om det jag just sagt 

          

            
E28 Jag känner mig generad när man ber mig 

ta om det jag just sagt 

          

            
E29 Min röst får mig att känna mig oduglig           

            
E30 Jag skäms över mitt röstproblem           
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1 Jag är torr i halsen 

 

2 Jag harklar mig mycket 

 

3 Jag har mycket slem i halsen 

 

4 Jag känner att det sitter något i halsen 

 

5 Det svider i halsen 

 

6 Jag känner ett tryck utanpå halsen 

 

7 Det känns som om jag har en klump i halsen 

 

8 Jag har ont i halsen 

 

 

9 Jag har rethosta 

 

10 Jag är irriterad i halsen           

                

 

 

Aldrig 

Nästan 

aldrig Ibland 

Nästan 

alltid Alltid 

         

          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          


