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The reliability of speech and language pathologists’ perceptual 

evaluations of selected voice samples 

Abstract 

Interrater and intrarater reliability are of great importance in the selection of reference voice 

examples. The purpose of this study is to investigate the reliability of experienced speech and 

language pathologists’ evaluations of selected voice samples. The aim is to begin a collection of 

male and female reference voice examples which represent different voice quality parameters 

according to the Stockholm Voice Evaluation Approach (SVEA). The specific questions are: 

How well do speech and language pathologists agree when rating voices along different voice 

quality parameters? Are any of the voice quality parameters in the speech samples prominent 

enough to be qualified as reference voice examples? The authors selected 15 voice samples out of 

a database consisting of 65 voice samples. The voices were evaluated by seven experienced 

speech and language pathologists using the SVEA protocol. The results were statistically analyzed 

to study interrater reliability. In order to investigate intrarater reliability a second evaluation 

session was carried out in which the speech and language pathologists evaluated three voice 

samples randomly selected from the 15 samples used in the first evaluation session. The results 

showed a wide range in the raters’ evaluations, which had an impact on the correlations. 

However, a closer look at separate parameters indicated considerably higher similarity in the 

ratings. Based on these results three reference voice examples were selected. Even though high 

correlation values were found in several of the other twelve voice samples, the ratings in these 

were not high enough to qualify them as reference voice examples in this study. Nevertheless, 

these voices can still be used to exemplify various degrees of deviation. The conclusions are that 

there is a great variation regarding reliability between and within raters and also regarding how 

the different speech and language pathologists rate the voices. The authors also conclude that the 

search for clear reference voice examples is highly motivated and ought to be continued, 

preferably with the method used in this study.  
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Sammanfattning 

 

Vid användning av audio-perceptuell röstanalys för framtagning av referensröster är begreppet 

reliabilitet av central betydelse. Syftet med denna uppsats var att undersöka reliabiliteten mellan 

erfarna röstlogopeders perceptuella röstanalys av ett antal utvalda röstexempel. Förhoppningen 

var att utifrån detta kunna sammanställa en början till ett referensröstmaterial bestående av 

manliga och kvinnliga referensröster representativa för olika parametrar i SVEA-protokollet. De 

specifika frågeställningarna var: Hur samstämmiga i perceptuell röstanalys är bedömarna kring de 

valda röstexemplens olika parametrar? Är någon eller några av de parametrar som bedömarna är 

överens om extra framträdande i någon röst så att denna röst kan användas som referensröst? 

Utifrån en databas med 65 röstinspelningar valdes 15 röstexempel ut av författarna att skattas av 

sju erfarna logopeder med SVEA-protokollet. En andra bedömningsomgång genomfördes med 

tre röstexempel slumpvis utvalda från de 15 röstexemplen i den första bedömningsomgången. 

Statistiska analyser av logopedernas inter- och intrabedömarreliabilitet gjordes både på alla 

röstexempel och på samtliga kvalitetsparametrar. Bedömarnas skattningar uppvisade mycket stor 

spridning i flera röstexempel, vilket inverkade på korrelationernas utfall och kan vid en första 

anblick ge ett missvisande resultat. En djupare analys av bedömarnas skattningar av enskilda 

röstparametrar visade på betydligt högre samstämmighet. Utifrån detta resultat tog författarna 

fram tre potentiella referensröster. Flera av de övriga 12 röstexemplen hade relativt hög 

interbedömarreliabilitet men då skattningsvärdena var så pass låga för dessa röster valdes de inte 

ut som referensröster. Trots låga skattningsvärden skulle dessa röstexempel kunna användas som 

referensröster för att exemplifiera lägre grader av avvikelser. Slutsatsen är att det finns skillnader i 

hur bedömarna skattat röstexemplen i denna studie och reliabiliteten mellan bedömarna skiftar. 

Författarna drar även slutsatsen att det är motiverat att fortsätta leta och analysera röstexempel 

för att få en heltäckande uppsättning referensröster. Metodvalet i denna studie anses vara en 

framkomlig väg för att fortsätta forma detta referensröstmaterial. 
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Inledning 

Audio-perceptuell röstanalys är en viktig och ofta använd metod för att analysera och beskriva 

röster inom logopedisk verksamhet, såväl i klinisk vardag som i forskning (Behrman, 2005; 

Misono, Merati & Eadie, 2011). Träning i audio-perceptuell röstanalys ges under svensk 

logopedutbildning och är en värdefull vägledning för logopedstudenter vid bedömning av röster. 

De olika röstparametrarna kan dock vara svåra att urskilja perceptuellt. Såväl bland studenter som 

bland anställda på logopedutbildningarna finns därför en efterfrågan på tydliga exempel på 

utvalda röstparametrar (K. Brunnegård, personlig kommunikation, 21 oktober 2011; V. Lyberg 

Åhlander, personlig kommunikation, 19 oktober 2011; S. Ögefeldt, personlig kommunikation, 28 

oktober 2011). I Danmark har ett referensröstmaterial tagits fram bestående av röstexempel på 

olika röstparametrar indelade i tre grader av avvikelse (Bingen-Jakobsen & Petersen, 2010). För 

att kunna genomföra ett liknande projekt i Sverige med svenska referensröster pågår vid 

Logopedmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping en insamling av röstexempel, vilka 

författarna fått tillgång till.  

I föreliggande uppsats är målet att undersöka huruvida erfarna röstlogopeder är samstämmiga i 

sina skattningar vid audio-perceptuell analys av ett antal utvalda röstexempel. Dessa röstexempel 

skulle kunna vara referensröster vid träning i audio–perceptuell röstanalys, som i det följande 

benämns enbart perceptuell röstanalys. 

 

Bakgrund 

Perceptuell röstanalys 

Inom röstlogopedi utgår logopedens arbete till stor del från perceptuell röstanalys. Analysen 

utgör en del av grunden till de mål som sätts upp för patienten och kopplar de perceptuella 

dragen till den bakomliggande fysiologin. Vidare baseras val av behandlingsmetod och prognos 

till viss del på röstanalysen. Perceptuell analys är även en hjälp i utvärdering av 

behandlingsresultatet. (Behrman, 2005) 
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Creative hearing  

Ett viktigt begrepp inom perceptuell röstanalys är creative hearing. Creative hearing går ut på att 

lyssnaren, genom sina kunskaper om talapparatens inställningar vid olika typer av röstkvaliteter, 

kan koppla det perceptuella till den bakomliggande fysiologin. Klinikern kan med creative hearing 

bilda sig en uppfattning om vad som sker i patientens röst och därigenom vägleda patienten till 

en förändrad röstanvändning. Teorin bakom creative hearing benämns motorteorin och innebär 

att en person, som lyssnar på en annan person som talar, kan få en bild av talarens inställningar i 

talapparaten vid produktion av de aktuella ljuden. (Lindblad, 1992) Creative hearing är således ett 

essentiellt verktyg i logopedens strävan mot att skilja det patologiska från det friska. 

 

Sammanhängande tal och uthållna vokaler  

Förutom textläsning, spontantal samt ökad röststyrka, som vid rop, ingår ofta uthållna vokaler i 

standardinspelning vid klinisk röstlogopedi. Detta ger möjligheter till såväl vissa akustiska 

analyser som bedömning av röstkvalitet och röststyrka. I Bele (2005) framgår dock att 

sammanhängande tal kan variera över tid och det kan vara stor skillnad på vilka röstparametrar 

som dominerar i början av talsekvensen och i slutet. En röst kan exempelvis vara mer 

hypofunktionell i början och mer knarrig i slutet av en och samma inspelning (Bele, 2005). I en 

amerikansk studie drogs slutsatsen att en perceptuell röstanalys bestående av både 

sammanhängande tal och uthållna vokaler är mest fördelaktigt vid bedömning av röstkvalitet, då 

dessa två analysmetoder kan komplettera varandra (Wolfe, 1995). Analyser som görs på uthållna 

vokaler tycks främst vara lämpade för bedömning av röster tillhörande personer med grav 

anatomisk avvikelse, såsom vid cancerdiagnos (Askenfelt & Hammarberg, 1986). Vidare menar 

Askenfelt & Hammarberg (1986) att då majoriteten av röstpatienter inte har grava anatomiska 

avvikelser krävs framförallt en analys av personens sammanhängande tal i syfte att få en mer 

adekvat bedömning. De förändringar som sker i en röst vid löpande tal är av vikt för den 

perceptuella bedömningen av röstkvalitet. Vid analys av enbart uthållna vokaler kan man ibland 

gå miste om aspekter såsom onset och offset, då dessa inte alltid uppenbarar sig i uthållna 

vokaler. För att få en god bild av röstkvaliteten i den röst som bedöms bör man grunda sin analys 

på en längre talsekvens. (Hammarberg, Fritzell, Gauffin, Sundberg & Wedin, 1980) 
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Argument för och emot perceptuell röstanalys 

Perceptuell röstanalys underlättar kommunikation och informationsutbyte mellan logoped och 

patient, respektive logoped och övriga professioner inom hälso- och sjukvård (Wuyts, DeBodt & 

Van de Heyning, 1999). Begrepp som skrapig och läckande röst kan vara mer lättförståeligt än 

akustiska mätmetoder som exempelvis “noise to harmonic- förhållandet” (Oates, 2009). Det går 

dessutom relativt snabbt att genomföra perceptuell röstanalys och den utrustning som krävs är 

förhållandevis billig (Webb et al., 2004). 

 

Akustisk röstanalys har länge framhållits som ett bättre, mer objektivt, alternativ till perceptuell 

röstanalys (Behrman, 2005). Flera olika akustiska mätmetoder kan enbart utföras på utvalda delar 

av det inspelade materialet, exempelvis uthållna vokaler. Det är dock osäkert om man kan utgå 

från denna korta analys och generalisera det till att gälla även patientens spontantal. Om en 

röstsignal är aperiodisk, vilket ofta är fallet vid grav dysfoni, begränsas den akustiska analysen 

avsevärt då exempelvis grundtonsanalys (F0) kräver en periodisk röstsignal. (Kelchner et al., 

2010) Vid akustisk röstanalys får man ingen bild av möjliga fysiologiska orsaker till patientens 

röstproblematik (Askenfelt & Hammarberg, 1986). Ett komplement till perceptuell röstanalys 

såväl som till akustisk analys är patientens självskattning, den subjektiva upplevelsen, av 

röstbesväret. För att få en så komplett bedömning av röststörningen som möjligt rekommenderas 

användning av både patientbaserad skattning och klinikerns perceptuella röstanalys (Behrman, 

2005; Karnell et al., 2007).  Patienten kan många gånger skatta sin röst som normal, trots att det 

för klinikern kan tyckas uppenbart att patienten har någon form av röststörning. Anledningen till 

denna diskrepans är ofta att patienten vant sig vid sin röst och därför inte uppfattar den som 

något avvikande. Det kan även vara på motsatt sätt: patienten upplever sin röst som onormal 

medan klinikern bedömer den som normal. Vad som anses vara normalt och inte i detta 

sammanhang kan bland annat bero på patientens förväntningar och krav på den egna rösten. 

Patientens självskattning är därför av stor vikt vid den sammantagna bedömningen av patientens 

röstfunktion. (Karnell et al., 2007) 

 

Bedömningsinstrument för perceptuell röstanalys  

Vid perceptuell röstbedömning kan en rad typer av skalor användas, exempelvis equal-appearing 

interval scale (EAI-skala), ordinalskala och visual analogue scale (VA-skala). EAI-skalor består av 

ett antal förutbestämda skalsteg med siffror, där lyssnaren i sin bedömning markerar en av 

siffrorna. Data är på intervallnivå då avståndet mellan de olika punkterna på skalan antas vara lika 

.(Kreiman, Gerratt, Kempster, Erman & Berke, 1993) Även ordinalskalor består av 
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förutbestämda skalsteg men skiljer sig från EAI-skalor genom att skalstegen representerar olika 

adjektiv såsom lindrig, måttlig och grav avvikelse (Wuyts et al 1999). VA-skalor utgörs av raka, 

oftast horisontella, linjer vars början och slut representerar minimum och maximum av en 

variabel som bedöms, exempelvis avsaknad av respektive mycket hög grad av smärta (Wewers & 

Lowe, 1990). Linjen är sammanhängande och oftast 100 mm lång (Kreiman et al., 1993). 

Bedömaren markerar på linjen i vilken utsträckning han eller hon uppfattar den aktuella 

egenskapen i relation till linjens ytterligheter (Wewers & Lowe, 1990). 

 

SVEA 

I Sverige har ett röstbedömningsmaterial utvecklats: Stockholm Voice Evaluation Approach 

(SVEA). Målet med utvecklandet av detta protokoll har varit att systematisera de begrepp som 

används inom perceptuell röstanalys (Hammarberg, 2000). Detta protokoll kopplar ihop 

perceptuella, fysiologiska och akustiska aspekter av röst och kan användas för bedömning av 

både patologiska och friska röster (Hammarberg & Gauffin, 1995). 

Protokollet (bilaga 1) består av 14 parametrar och eventuella tilläggsparametrar med tillhörande 

VA-skalor. Elva av röstparametrarna skattas på 100 mm lång VA-skala där linjens vänstra 

ändpunkt står för avsaknad av och den högra ändpunkten indikerar hög grad av den aktuella 

parametern. Två av parametrarna (taltonläge och röststyrka) skattas på 200 mm lång VA-skala. 

Även registerfunktion bedöms, dock inte med VA-skala utan genom att bedömaren markerar 

något av alternativen modal, falsett eller går ej att avgöra. 

 

Definitioner av röstparametrar i SVEA 

Med afoni menas total avsaknad av fonation, vilken istället ersatts med en form av “viskning”. 

Intermittent afoni är en benämning på viss avsaknad av fonation eller avbrott i fonationen, även här 

med den typiska viskande rösten. En läckande röst karaktäriseras av ett hörbart luftläckage genom 

glottis vilket ofta kan bero på en otillräcklig stämbandsslutning. En pressad röst präglas av en 

ansträngd karaktär, som om stämbanden pressas ihop vid fonation. (Hammarberg, 2000) Hårda 

ansatser är vanliga i samband med vokal initialt i ord. Dessa orsakas av en kraftig adduktion av 

stämbanden strax före fonation, vilket stoppar luftflödet och höjer det subglottala trycket 

nedanför stämbanden. När glottis sedan öppnas kan det perceptuellt uppfattas som om vokalen 

inleds med en “sprängansats”. (Lindblad, 1992) Knarr beskrivs som lågfrekventa, periodiska 

vibrationer (Hammarberg, 2000). Laver (1980) beskriver knarr på följande sätt: “The effect of 
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continual, separate taps in rapid sequence is an essential part of the characteristic auditory quality 

of creak” (s. 124). Skrovel utmärks av lågfrekventa, aperiodiska vibrationer och uppstår troligen 

vid oregelbundna stämbandsrörelser. Orsaken till dessa oregelbundenheter i rörelserna kan ofta 

bero på någon form av organisk stämbandsförändring. Skrap definieras som ett högfrekvent 

aperiodiskt brus i fonationen. En instabil röst är oftast hörbart instabil och varierar i kvalitet eller 

läge. Registerbrott kännetecknas av plötsliga växlingar mellan registren, vanligen från modal- till 

falsettregister. Med termen diplofoni menas att två skilda grundtoner hörs samtidigt. (Hammarberg, 

2000) Register brukar vanligen delas in i modal- och falsettregister. Modalregistret är det 

“normala” registret där rösten låter stabil och klangfull. Falsettregistret ligger i ett betydligt högre 

röstläge och är vanligare vid sång än tal då det låter vekare och “tunnare”. Taltonläge, vars 

akustiska motsvarighet är grundtonsfrekvens (F0), varierar beroende på stämbandens spänning 

och svängningshastighet (Lindblad, 1992). Röststyrka syftar på röstens intensitet, dess ljudstyrka, 

och således hur pass hörbar rösten tycks vara (Hammarberg, 2000). 

 

GRBAS 

GRBAS-skalan utvecklades i Japan och består av fem parametrar; grade, rough, breathy, asthenic 

och strain (grad av avvikelse, skrovlig, läckande, kraftlös och pressad). För varje parameter 

markeras ett skalsteg, 0 till 3 där 0 representerar normal röst, 1-3 indikerar stigande grader av 

avvikelse. (Hirano, 1981) I en studie som undersökte GRBAS reliabilitet fick parametrarna grad 

av avvikelse, läckande och svag de högsta nivåerna av inter- och intrabedömarreliabilitet (De 

Bodt, Wuyts, Van de Heyning & Croux, 1997). GRBAS-skalan har dock kritiserats för att vara för 

begränsande på grund av de bestämda fyra skalstegen (Wuyts et al., 1999). 

 

CAPE-V 

Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V) togs fram år 2002 i USA som en 

följd av att det länge funnits ett kliniskt behov av ett vetenskapligt grundat instrument för 

perceptuell bedömning av röst. Bedömningsprotokollet består av sex parametrar (grad av 

avvikelse, skrovel, läckage, press, taltonläge och röststyrka). Möjlighet att lägga till två 

tilläggsparametrar finns. Till skillnad från GRBAS-skalan finns vid varje parameter en VA-skala 

där graden av varje parameter markeras. (Kempster, Gerratt, Verdolini Abbott, Barkmeier-

Kraemer & Hillman, 2009) Där markeras även om avvikelsen är genomgående eller intermittent 
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(http://www.asha.org/uploadedFiles/members/divs/D3CAPEVprocedures.pdf). 

 

VPA 

Vocal Profile Analysis scheme (VPA) är ett protokoll som skapades av Laver i syfte att bedöma 

både friska och patologiska röster (Bele, 2005). Bedömaren skattar röstexempel utifrån 31 

parametrar med hjälp av EAI-skalor. VPA används främst i Storbritannien (Shewell, 1998). 

 

Jämförelse mellan instrument för perceptuell röstanalys 

En studie av Berg & Edén (2003) som jämförde CAPE-V och SVEA visade på hög inter- och 

intrabedömarreliabilitet hos båda bedömningsprotokollen. Det fanns inte någon tydlig skillnad i 

validitet protokollen emellan. En annan jämförelse, denna gång mellan CAPE-V och GRBAS, 

visade att CAPE-V gjorde det mer möjligt för bedömaren att markera små diskreta skillnader på 

VA-skalan, vilket gjorde skattningarna mer exakta än GRBAS-skalan (Karnell et al, 2007). Wuyts 

et al. (1999) jämförde i sin studie två versioner av GRBAS: originalversionen och en modifierad 

version bestående av VA-skalor. Undersökningen visade att bedömarna var betydligt mer överens 

vid skattning av samtliga röstparametrar när de använde sig av originalversionen. 

Undersökningens författare drog slutsatsen att detta berodde på att bedömarna ges större frihet i 

sitt skattande när bedömningen görs på VA-skalor, vilket kan bidra till en större spridning i 

bedömarnas sammantagna skattningar jämfört med skattningar gjorda med originalversionen av 

GRBAS (Wuyts et al., 1999). 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliability och agreement är två olika termer som ofta behandlas synonymt i litteraturen och går 

då under den gemensamma beteckningen reliability/reliabilitet (Kreiman et al., 1993). När man 

använder begreppen i statistiska sammanhang är det emellertid viktigt att skilja på de olika 

begreppen då de har skilda betydelser (Berk, 1979). Reliabilitet är ett begrepp som åsyftar att 

bedömarna skattar röster på ett parallellt sätt. En bedömare kan exempelvis ha en tendens till att 

skatta röster relativt högt på VA-skalor, medan en annan bedömare genomgående sätter sina 

kryss lågt. Termen reliabilitet kan delas in i interbedömarreliabilitet och intrabedömarreliabilitet. 

Det första betecknar samstämmigheten mellan de olika bedömarna: skattar de rösterna på 

liknande sätt? Det senare uttrycket ger ett mått på hur reliabel man är inom varje bedömare, det 
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vill säga huruvida en och samma bedömare är konsekvent i sina skattningar genom att skatta 

röstexempel på samma sätt från en gång till en annan. (Kreiman et al., 1993) 

 

Termen agreement syftar enligt Kreiman et al. (1993) på huruvida bedömarna är överens om vad 

parametrarna står för i ett bedömningsprotokoll; bedömarna är eniga kring vad som inom 

perceptuell röstanalys betecknas som knarr och vad som är läckage. 

I fortsättningen kommer uttrycket validitet användas istället för agreement i denna uppsats.  

 

Internal och external standards 

Internal standards är ett begrepp som refererar till en lyssnares inre föreställning om hur en viss 

röstparameter låter. Internal standards skiljer sig från person till person då de påverkas av olika 

faktorer, såsom lyssnarens erfarenhet av att bedöma olika slags röster samt hur väl de lagrats i 

lyssnarens minne. Dessa faktorer kan variera väldigt mycket mellan lyssnare och kan därför bidra 

till att den perceptuella röstanalysen blir otillförlitlig. (Gerratt, Kreiman, Antonanzas-Barroso, & 

Berke, 1993; Kreiman, Gerratt, Precoda & Berke, 1992) Hur mycket en bedömare exponeras för 

olika grader av olika röstparametrar tros också inverka på dennes internal standards. Om en 

lyssnare under en längre tid bedömt flera röster med låg grad av avvikelse och sedan ställs inför 

en röst med något högre grad av en viss parameter kan lyssnaren uppfatta denna röst som mycket 

avvikande från sina internal standards. Detta kan tänkas bero på att lyssnarens internal standards 

för vad som är en avvikande röst har förflyttats närmare bedömningsskalans “normalgräns” då 

lyssnaren blivit van vid att lyssna på röster med låg grad av avvikelse. (Gerratt et al., 1993) Då 

internal standards kan variera så pass mycket, har external standards (ankarröster som bedömaren 

kan lyssna på för att jämföra med de röster som ska bedömas) föreslagits som ett komplement 

vid perceptuell röstanalys i syfte att stärka reliabiliteten (Gerratt et al., 1993; Kreiman et al., 1993). 

Studier där sådana ankarröster har använts har visat att reliabiliteten bland bedömarna ökat 

(Gerratt et al., 1993; Kreiman et al., 1992). Studien av Gerratt et al. (1993) visade att inter- och 

intrabedömarreliabitetet var betydligt högre vid användandet av syntetiska ankarröster jämfört 

med bedömningar som gjordes utan ankarröster. En möjlig förklaring till detta torde vara att de 

bedömare som använder ankarröster får samma external standards och har därför samma 

utgångspunkt i sin bedömning av de aktuella rösterna. Detta är således inte fallet när bedömare 

enbart utgår från sina internal standards då dessa är individuella föreställningar som är svåra att ta 

del av för andra än bedömaren i fråga (Gerratt et al., 1993). 
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Parametrar med generellt sett hög respektive låg reliabilitet  

I en studie av Kelchner et al. (2010) var inter- och intrabedömarreliabiliteten hög på parametrarna 

läckage, skrovel och taltonläge. Parametern röststyrka uppvisade i sin tur låg reliabilitet. Det finns 

emellertid alternativ till perceptuell analys av röststyrka, exempelvis användande av 

ljudnivåmätare (Kelchner et al., 2010). Även röstparametern press har uppvisat låg reliabilitet i ett 

flertal studier (Kelchner et al., 2010; Revis, Giovanni, Wuyts & Triglia, 1999; Wuyts et al., 1999). 

En studie av Gerratt et al. (1993) har visat att samstämmighet mellan bedömare generellt är högre 

vid bedömning av röster med mycket låg eller mycket hög grad av avvikelse än vid bedömning av 

måttligt avvikande röster. Detta tros bero på att lyssnarna oftast har tydligare inre standard för 

röster som inte avviker respektive extrema röster och att det är svårt att bedöma vad som är 

måttlig avvikelse (Gerratt et al., 1993). 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats var att undersöka reliabiliteten mellan erfarna röstlogopeders 

perceptuella röstanalys av ett antal utvalda röstexempel. Förhoppningen var att utifrån detta 

kunna sammanställa en början till ett referensröstmaterial bestående av manliga och kvinnliga 

referensröster representativa för olika parametrar enligt SVEA-protokollet. 

 

De specifika frågeställningarna var: 

 Hur samstämmiga är bedömarna i den perceptuella röstanalysen relaterat till olika 

parametrar? 

 Är någon eller några av de parametrar som bedömarna är överens om extra framträdande 

i någon röst så att denna röst kan användas som referensröst? 

 

Material och metod 

Bedömningsmaterial 

Som del i ett större projekt byggs en databas upp på Logopedutbildningen vid Linköpings 

universitet i samverkan med Logopedmottagningen i Linköping. Denna databas utgörs av 

patientinspelningar från olika diagnosgrupper. Materialet godkänns av patienterna/målsmän att 
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användas för utbildningsändamål. Från start har 65 röstinspelningar från främst vuxna 

röstpatienter i olika åldrar samlats in och cirka 75 % av dessa utgörs av kvinnliga röstexempel. 

Inspelningarna utgörs av standardinspelningar med läst text (Nordanvinden och solen), 

spontantal, rop och uthållna vokaler. Inspelningarna är gjorda under 2011 i ett ljudisolerat rum 

med dator i Voice Journal. Ingen kalibrering är gjord vad gäller röststyrka.   

Författarna lyssnade igenom materialet utan information om vilka diagnoser som låg bakom 

röstavvikelserna. Flera av rösterna i databasen visade sig vara mycket lika varandra. Författarna 

valde 15 röstinspelningar som så tydligt som möjligt kunde representera olika röstparametrar. Av 

de valda rösterna tillhörde 11 kvinnliga talare och 4 röster tillhörde manliga talare. Endast vuxna 

individers röster, uppskattningsvis i åldrarna 20 – 80 år, valdes för denna studie då fokus skulle 

ligga på att hitta tydliga röstparametrar i manliga och kvinnliga röster. Som bedömningsmaterial i 

denna studie valdes ett enhetligt röstmaterial (den lästa texten) då sammanhängande tal ofta anses 

ge en bättre bild av personens vardagliga röst, jämfört med exempelvis uthållna vokaler 

(Hammarberg et al., 1980). Textdelen har valts med förhoppning om att få med så många 

aspekter av personernas röstkvalitet som möjligt. 

 

Bedömningsinstrument 

Bedömningsprotokollet som användes var SVEA (bilaga 1), vilket är ett av de vanligaste 

bedömningsprotokollen för skattning av röstexempel bland logopeder inom klinisk röstlogopedi i 

Sverige. En av anledningarna till att författarna valde SVEA-protokollet är att det utgörs av VA-

skalor. I en studie av Wuyts et al. (1999) visade det sig att VA-skalor gav mer detaljerad 

information om rösterna och därigenom en större möjlighet för bedömarna att skatta rösterna 

mer precist, vilket i förlängningen medför en större variation i den perceptuella röstanalysen. 

Formuläret användes i sin helhet i den version som tryckts 2006. För att tydliggöra och justera 

läget för mittpunkten där ordet normalt/normal är angivet på VA-skalorna för parametrarna 

taltonläge och röststyrka markerades mitten med ett streck. 

 

Bedömare 

De deltagande bedömarna skulle vara erfarna röstlogopeder med vana att skatta röster enligt 

SVEA-protokollets parametrar. Sju logopeder bekräftade sitt deltagande i skattningsproceduren. 
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Etiska överväganden 

Alla personer vars röster användes i skattningen hade lämnat sitt skriftliga godkännande till att 

deras inspelningar får användas i utbildningssyfte. För att avidentifiera de deltagande rösterna 

klipptes namn, personnummer och liknande bort från inspelningarna innan de användes i 

skattningen. För att ytterligare värna om anonymiteten användes den lästa texten och därmed 

inga delar av spontant tal där arbete och familjemedlemmar kunde nämnas. 

Bedömningsprocedur 

Cd-skivor med de 15 röstinspelningarna skapades. Rösterna på cd-skivorna ordnades så att två 

röster med liknande perceptuella drag inte kom efter varandra. Cd-skivorna skickades ut 

tillsammans med 15 stycken SVEA-protokoll och ett instruktionsblad (bilaga 2) till var och en av 

de sju bedömarna. Bedömarna fick ingen information gällande ålder, kön och diagnos på de 15 

röstexemplen. Bedömarna uppmanades att lyssna igenom cd-skivan i en god ljudanläggning utan 

störande ljud runt omkring i en lugn miljö. Logopederna fick lyssna igenom röstfilerna 

obegränsat antal gånger. Alla parametrar skulle fyllas i och ansåg bedömarna att en röst helt 

saknade en viss parameter markerades 0 (noll) vid denna parameter. Bedömarna fick en dryg 

månad på sig att bedöma samtliga röstinspelningar men uppmanades att skicka in sina skattningar 

och övrigt material så snart de var klara.  

 

Från den första skivan med 15 röstinspelningar valdes sedan 3 röstfiler slumpvis ut. Dessa röster 

blev röst 6, röst 9 och röst 11, vilka döptes om till röst 1, röst 2 och röst 3. De skickades på nytt 

ut på en cd-skiva samt med ett nytt instruktionsblad (bilaga 3) och SVEA-protokoll till 

bedömarna i syfte att undersöka intrabedömarreliabiliteten. Sex av de ursprungliga sju 

logopederna deltog i den andra bedömningsomgången. Bedömarna fick cirka 2 veckor på sig att 

bedöma de 3 röstexemplen men uppmanades att skicka in sina skattningar och övrigt material så 

snart de var klara. 

 

Statistisk metod 

De sju bedömarnas skattningar av de 15 röstexemplen sammanställdes genom att författarna 

mätte VA-skalorna med linjal och förde in värdena i programmet SPSS version 19.0 där den 

statistiska analysen utfördes. Medianvärdena av skattningarna för samtliga röstexempel (bilaga 4) 

samt fördelningen (bilaga 5) mellan bedömarna sammanställdes i diagram. För beräkning av 

bedömarnas inter- och intrabedömarreliabilitet vid den perceptuella bedömningen användes 

Spearman’s rho ( ), en rangkorrelationskoefficient som ger ett mått på sambandet mellan olika 
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variabler. Detta mått baseras på rangordningar av de observationer som gjorts för vardera 

variabel. Värdet för Spearman’s rho kan variera mellan -1 och +1 (Vejde, 2000). Perfekt 

överensstämmelse mellan bedömarna ger värdet +1. Ett värde på mindre än 0,20 visar på dålig 

samstämmighet, 0,21-0,40 svag samstämmighet, 0,41-0,60 måttlig samstämmighet, 0,61-0,80 god 

samstämmighet och 0,81-1,00 visar på mycket god samstämmighet (Altman, 1991). 

 

Spearman’s rho beräknades dels separat för varje röstexempel genom att varje bedömares 

skattning av varje enskild parameter på en enskild röst jämfördes med de andra bedömarnas 

skattningar. Därefter beräknades korrelationer för 11 av röstparametrarna i SVEA. Detta gjordes 

genom att varje bedömares skattning av en enskild parameter på varje enskild röst jämfördes med 

de andra bedömarnas skattningar. Lägsta och högsta korrelation samt median på korrelationerna 

togs ut för röstexemplen respektive röstparametrarna. 

Resultat 

Bedömningsomgång 1 – interbedömarreliabilitet 

Korrelation för röstexempel 
Tabell 1. Spearman’s rho ( ) baserat på samtliga bedömares skattningar per parameter: lägst korrelation, högst 

korrelation och median, p-värde för varje röstexempel. * = p <0,05 ** = p <0,01. 

Röstexempel Lägst   Högst   Median p-värde 

1 0,074 0,910 0,362 0,273 

2 0,073 0,850 0,686 0,020* 

3 0,047 0,857 0,457 0,157 

4 0,389 0,895 0,590 0,056 

5 0,508 0,887 0,695 0,018* 

6 0,060 0,837 0,460 0,155 

7 0,046 0,702 0,367 0,266 

8 0,002 0,845 0,400 0,223 

9 0,060 0,923 0,568 0,068 

10 0,090 0,956 0,430 0,187 

11 0,420 0,996 0,661 0,027* 

12 0,015 0,921 0,623 0,040* 

13 0,429 0,897 0,669 0,024* 

14 0,010 0,805 0,393 0,228 

15 0,029 0,843 0,538 0,088 
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I tabell 1 framgår att röst 2 (0,686), röst 5 (0,695), röst 11 (0,661), röst 12 (0,623) och röst 13 

(0,669) har högst medianvärden och att god korrelation råder för dessa röster då deras 

medianvärden överstiger 0,61. Detta innebär att bedömarna är som mest samstämmiga i sina 

skattningar av dessa tre röstexempel. Dessa röster har även ett högt signifikansvärde då p-värdet 

understiger 0,05. Röstexempel 1 uppvisar det lägsta medianvärdet (0,362) och ett p-värde på över 

0,05. Resultatet innebär låg samstämmighet mellan bedömarna för röst 1. 

 

Korrelation för röstparametrar 

Tabell 2. Spearman’s rho ( ) baserat på samtliga bedömares skattningar: lägst korrelation, högst korrelation och 

median, p-värde för varje röstparameter utifrån samtliga röstexempel. * = p <0,05 ** = p <0,01 

Röstparameter Lägst   Högst   Median p-värde 

Afoni 0,196 0,846 0,638 0,010* 

Läckande 0,530 0,917 0,697 0,006** 

Pressad 0,212 0,890 0,623 0,013* 

Hypofunktionell 0,040 0,596 0,394 0,146 

Knarr 0,521 0,949 0,736 0,002** 

Hårda ansatser 0,045 0,687 0,284 0,306 

Skrovlig 0,206 0,697 0,422 0,117 

Skrap 0,025 0,592 0,235 0,399 

Instabil klang 0,040 0,787 0,331 0,228 

Registerbrott 0,184 0,891 0,488 0,065 

Diplofoni 0,067 0,732 0,357 0,191 

 

Tabell 2 visar att god korrelation råder för röstparametrarna läckande (0,697) och knarr (0,736), då 

medianvärdena för dessa parametrar överstiger 0,61 och dessutom har ett p-värde som är lägre än 

0,01. Dessa parametrar uppvisar även högst värden vid mätning av lägsta och högsta korrelation; 

läckande 0,530 och 0,917 respektive knarr 0,521 och 0,949. Dessa resultat visar på god 

samstämmighet mellan bedömarna gällande röstparametrarna läckande och knarr. Även 

medianvärdena för parametrarna afoni och pressad uppvisade goda korrelationer med en signifikant 

alfanivå (<0,05). De lägsta värdena hade röstparametern skrap med median (0,235), lägst 

korrelation (0,025) och högst korrelation (0,592). Även signifikansvärdet är högt för denna 
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parameter. Dessa resultat innebär svag samstämmighet för röstparametern skrap. 

 

Referensröster 

Utifrån korrelationerna för rösterna gjordes en närmare analys av rösterna 2, 5, 11, 12 och 13 

som hade högst korrelation. Det visade sig då att endast röst 13 hade röstparametrar med höga 

värden och därför uteslöts röst 2, 5, 11 och 12 (bilaga 4). Röst 13 hade alltså både hög korrelation 

och höga skattningar på parametrarna. 

 

Figur 1. Medianvärden (x-axel) för samtliga sju bedömares skattningar av 11 parametrar (y-axel) i röst 13. Värdena 

anges i antal mm på respektive VA-skala. 

I figur 1 framgår att i röst 13 har röstparametrarna afoni, läckande och pressad de högsta 

medianvärdena (96, 92 respektive 96 mm). Detta innebär att bedömarna har uppfattat dessa 

parametrar som de mest framträdande parametrarna i röst 13. Vid en närmare analys av dessa tre 

parameterar i röst 13 (figur 2) framgår att alla bedömare utom en (bedömare 4) har skattat över 

90 mm på parametern afoni. Fem av sju bedömare har skattat över 85 mm på parametern läckande. 

Bedömare 4 skattade 45 mm på läckande medan bedömare 7 skattade 0 mm. Vid skattning av 

parametern pressad hade sex av de sju bedömarna skattat över 85 mm, varav tre av dessa 

bedömare (bedömare 1, 3 och 7) skattade 98 mm och en skattade 96 mm (bedömare 5). 

Bedömare 4 skattade genomgående lågt på VA-skalorna för parametrarna afoni, läckande och 

pressad medan bedömare 1, 3 och 5 skattade dessa tre parametrar lika högt. 
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Figur 2. Samtliga bedömares (x-axel) skattningar (y-axel) av röstparametrarna afoni, läckande och pressad i 

röstexempel 13. Värdena anges i antal mm på respektive VA-skala. 

 

Då korrelationen mellan bedömarna på parametrarna knarr och läckande visat sig vara hög valdes 

röst 9 och röst 10 ut för närmare analys, då dessa röster skattats högt av samtliga bedömare på 

nämnda parametrar (bilaga 5). 

 

 

Figur 3. Medianvärden (x-axel) för samtliga sju bedömares skattningar av 11 parametrar (y-axel) i röst 9. Värdena 

anges i antal mm på respektive VA-skala. 

I figur 3 framgår att i röst 9 har röstparametern knarr högst medianvärde (74 mm). Detta innebär 

att bedömarna har skattat knarr som den mest framträdande parametern i röst 9. 
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Vid analys av enbart parametern knarr i röst 9 (figur 4) framgår att samtliga bedömare har skattat 

över 50 mm på VA-skalan. Alla bedömare utom två (bedömare 2 och 4) har skattat över 70 mm. 

 

Figur 4. Samtliga bedömares (x-axel) skattningar (y-axel) av röstparametern knarr i röstexempel 9. Värdena anges i 

antal mm på respektive VA-skala. 

 

 

 

 

 

Figur 5. Medianvärden (x-axel) för samtliga sju bedömares skattningar av 11 parametrar (y-axel) i röst 10. Värdena 

anges i antal mm på respektive VA-skala. 

I figur 5 framgår att i röst 10 har röstparametern läckande högst medianvärde (87 mm). Detta 

innebär att bedömarna har skattat läckande som den mest framträdande parametern i röst 10. Vid 

analys av enbart parametern läckande i röst 10 (figur 6) framgår att samtliga bedömare har skattat 

över 60 mm på VA-skalan. Alla bedömare utom en (bedömare 4) har skattat 80 mm eller högre. 
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Figur 6. Samtliga bedömares (x-axel) skattningar (y-axel) av röstparametern läckande i röstexempel 10. Värdena anges 

i antal mm på respektive VA-skala. 

För resultat och diagram över bedömarnas skattningsfördelning för övriga röstexempel se bilaga 

5. 

 

Register, taltonläge och röststyrka 

Bedömarna var för det mesta överens om vilket register rösterna ligger i. I vissa röster förekom 

dock viss variation och bedömarnas skattningar skiljde sig något åt. Det var genomgående en till 

två bedömares skattningar som avvek från det majoriteten av bedömarna skattat. Överlag var 

modalregistret det mest förekommande bland röstexemplen. I ett av röstexemplen ansåg samtliga 

bedömare att registret inte gick att avgöra. För de röster som skattats olika vad gäller register är 

modalregistret fortfarande i majoritet i alla röster utom en. 

Det var mycket stor skillnad mellan lägsta och högsta skattningsvärde av taltonläge i två av de 15 

röstexemplen: 54 mm och 164 mm, respektive 83 mm och 194 mm (se Bilaga 7). Spridningen var 

stor mellan lägsta och högsta skattningsvärde även vid bedömning av röststyrka i bedömarnas 

skattningar av två röstexempel: 23 mm och 100 mm, respektive 15 mm och 100 mm (se Bilaga 7). 
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Bedömningsomgång 2 – intrabedömarreliabilitet 

 Tabell 3. Analys av sex bedömares intrabedömarreliabilitet vid bedömning av tre röstexempel. Spearman’s rho ( ):  

korrelation för varje röstexempel baserat på skattningar av samtliga parametrar. * = p <0,05 ** = p <0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 3 framgår att bedömare 2 uppvisar mycket god korrelation vid bedömning av röst 1 och 

röst 3, samt god korrelation vid bedömning av röst 2. Bedömare 2 har även p-värden som alltid 

understiger 0,01. I denna analys har således bedömare 2 varit mest konsekvent i sitt skattande då 

denne bedömt dessa röstexempel på liknande sätt vid båda tillfällena. Tabell 3 visar att det 

överlag råder relativt hög korrelation även för övriga bedömare vid bedömning av de tre rösterna. 

   

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Statistiska analyser av bedömarnas inter- och intrabedömarreliabilitet gjordes både på alla 

röstexempel och på samtliga kvalitetsparametrar. Bedömarnas skattningar uppvisade mycket stor 

spridning i flera röstexempel, vilket inverkade på korrelationernas utfall och kan vid en första 

anblick ge ett missvisande resultat. En djupare analys av bedömarnas skattningar av enskilda 

röstparametrar visade på betydligt högre samstämmighet. Utifrån detta resultat tog författarna 

Bedömare   röst 1   röst 2   röst 3 

1 0,890** 0,592 0,797** 

2 0,948** 0,801* 0,818** 

3 0,538 0,727* 0,628* 

4 0,892** 0,726* 0,614* 

5 0,601 0,737* 0,571 

6 0,793** 0,899** 0,753** 
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fram tre potentiella referensröster. Flera av de övriga röstexemplen hade god samstämmighet 

men då skattningsvärdena var så pass låga för dessa röster valdes de inte ut som referensröster. 

Trots låga skattningsvärden skulle dessa röstexempel kunna användas som referensröster för att 

exemplifiera lägre grader av avvikelser. 

Korrelationer 

Röst 2, röst 5, röst 11, röst 12 och röst 13 i tabell 1 uppvisade högst medianvärden och 

korrelationen för dessa röster var dessutom god. Författarna hade dock väntat sig generellt högre 

korrelationer då bedömarpanelen bestod av erfarna röstlogopeder med vana att bedöma och 

skatta röster perceptuellt. Dock har flera av de röster som påvisat god korrelation inte skattats 

högt av bedömarna och därför inte ansetts vara tydliga exempel på referensröster. Exempelvis 

har röst 2, röst 5, röst 11 och röst 12 goda korrelationer men skattningsvärdena var låga. Detta 

gör att rösterna, enligt författarna, inte är representativa referensröster för de parametrar som 

skattats. I andra röster förekom att flera av bedömarna skattade 0 (noll) på vissa parametrar vilket 

visar på samstämmighet mellan dessa bedömare. Att en röst hade hög korrelation ledde 

emellertid inte automatiskt till att rösten användes som referensröst utan det var, i denna studie, 

även önskvärt med höga skattningsvärden. Även om de statistiska korrelationerna generellt sett 

inte var så höga som författarna trott framkom att samstämmigheten är mycket hög när enskilda 

parametrar granskas som i figur 2, 4 och 6. Interbedömarreliabiliteten minskar således när 

analysen görs på alla bedömares skattningar av samtliga röstexempels parametrar. Röstexempel 

som har hög korrelation men låga värden av en parameter kan dock vara mycket värdefulla som 

referensröster varför uppsatsens material kan granskas ytterligare med avseende på sådana 

exempel. 

Analysen av bedömarnas intrabedömarreliabilitet uppvisade generellt sett goda resultat och 

logopederna tycks således vara konsekventa i sitt skattande genom att de skattar på liknande sätt 

från gång till gång. I tidigare studier har parametrarna läckage och skrovel uppvisat god korrelation 

(Kelchner et al. 2010). Denna goda korrelation torde leda till att nämnda parametrar generellt sett 

är lätta att skatta och om rösterna i denna studies andra skattningsomgång innehållit dessa 

parametrar skulle detta kunna ha bidragit till goda korrelationer för intrabedömarreliabilitet. De 

tre rösterna hade emellertid inte skattats högt på parametrarna läckage och skrovel. Bedömarna 

ansåg dock att rösterna hade måttligt till höga värden av knarr, en parameter som tidigare i denna 

uppsats visat på goda korrelationer vid interbedömarreliabilitet. 
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Referensröster  

Röst 9, röst 10 och röst 13 valdes av författarna ut som potentiella referensröster. I dessa röster 

har parametrarna afoni, läckande, pressad och knarr skattats högt av majoriteten av bedömarna. 

Eftersom de flesta av bedömarna skattat rösterna på liknande sätt är det därför inte oväntat att 

referensrösterna även uppvisar god korrelation. Då röstparametern läckande i en tidigare 

undersökning visats ha hög korrelation förväntade sig författarna att så även skulle vara fallet i 

föreliggande uppsats (Kelchner et al., 2010). Att bedömarna var övervägande samstämmiga vid 

skattning av parametern pressad var dock oväntat då denna röstparameter uppvisat låga 

korrelationer i ett flertal studier (Kelchner et al., 2010; Revis, Giovanni, Wuyts & Triglia, 1999; 

Wuyts et al., 1999). Röstparametern skrap visade på låg korrelation vilket förvånar författarna 

eftersom denna parameter genomgående skattats övervägande lågt av samtliga bedömare. Skrap 

borde därför rimligen ha haft högre korrelationsvärden. Dock bör man ta hänsyn till att även små 

skillnader i bedömarnas skattningar påverkar statistiken vilket i sin tur kan ge en missvisande bild 

av korrelationerna. En möjlig lösning skulle kunna vara att dela in bedömarnas skattade VA-

skalor i fasta intervall för att på så sätt förhindra att små skillnader ger utslag i statistiken. 

Ytterligare en svårighet i den statistiska analysen är att liten eller ingen variation i bedömarnas 

skattningar gör att man inte får fram något korrelationsvärde, trots att lyssnarna är väldigt 

överens. Det gäller främst där skattningarna var 0 mm eller nära 0 mm. 

Bedömare 7 skattade de framträdande röstparametrarna afoni, läckande och press i röst 13 på ett 

anmärkningsvärt sätt. Afoni fick ett värde på 97 mm medan bedömaren skattade 0 mm på 

parametern läckande. Då parametrarna afoni och läckande har ett nära samband är det intressant att 

bedömaren valde att skatta dessa parametrar så pass olika. Vid en jämförelse med övriga 

bedömare, ses tydligt att alla utom bedömare 7 skattat parametrarna afoni respektive läckande i 

princip lika högt, vilket gör att bedömare 7s skattning blir än mer intressant. Möjligen ansåg 

bedömaren att rösten var så pass afonisk att det inte förekom något läckage. 

Bedömare 4 skattade de framträdande parametrarna i referensrösterna (röst 9, röst 10 och röst 

13) förhållandevis lågt jämfört med övriga bedömare. Bedömaren uttryckte i sina 

skattningskommentarer viss osäkerhet över skattning av de utvalda röstexemplen, vilket skulle 

kunna vara en bidragande faktor till att bedömarens skattningar ofta skiljde sig från övriga 

bedömares skattningar. 

I röst 13 skattade samtliga bedömare parametern läckande högt. Röststyrkan i röst 13 bedömdes 

dessutom som låg. Detta är intressant då den fysiologiska aspekten bakom läckage kan ha en 

betydande inverkan på röststyrka. Den bristande röststyrkan i en läckande röst torde i sin tur leda 
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till kompensatorisk aktivitet i form av press, vilket synliggörs i röst 13 där bedömarna 

uppmärksammat dessa parametrar. Denna företeelse förekommer även i röst 10. 

 

Spridning  

Överlag är spridningen mellan bedömarnas skattningar av samtliga röstexempel i denna uppsats 

stor, ibland så mycket som från 0 till 98 mm på en och samma röstkvalitet (se röstparameter 

skrovel i röstexempel 8, 10 och 15 i bilaga 6). Även vid skattning av taltonläge skilde sig bedömarnas 

skattningar mycket. Exempel på detta finns i röstexempel 4 och 13, där det skiljer 110 mm 

respektive 111 mm mellan lägsta och högsta skattning (bilaga 7). Författarna hade förvisso 

förväntat sig viss spridning i skattningarna men överraskades ändå av att den var så stor. Det vore 

intressant att närmare undersöka vad denna stora spridning beror på. Kan det vara bedömarnas 

olika internal standards och definitioner av röstparametrar? Det är exempelvis möjligt att en 

bedömare uppfattar en röst som knarrig medan en annan bedömare benämner samma röst som 

skrovlig, vilket leder till väldigt varierande skattningar. En annan tänkbar förklaring till den stora 

variationen skulle kunna vara att röstexemplen var komplexa, vilket möjligen gjorde det svårt att 

urskilja röstparametrarna. 

 

Avsaknad av parameter  

Flera av diagrammen visar att många parametrar ofta skattats med värdet 1 mm, exempelvis figur 

1. En anledning till detta skulle kunna vara hur instruktionerna formulerats. I de instruktioner 

bedömarna fick ombads de att skriva 0 (noll) längst ut till vänster på VA-skalan om de ansåg att 

en röst helt saknade en viss parameter. Då flera av bedömarna genomgående satt kryss längst ut 

till vänster på VA-skalan (motsvarande 1 mm) och sällan eller aldrig markerat 0, har författarna 

valt att tolka bedömarnas kryss som 1 mm. Förklaringen till att bedömarna markerat som de gjort 

är troligen att de menar att det finns ”spår av” en viss parameter i rösten. En annan förklaring 

skulle kunna vara att bedömarna helt enkelt missat författarnas uppmaning och i de flesta fall 

egentligen menat att rösten helt saknar parametern i fråga. 

 

Mer än en parameter i rösten  

Eftersom en röst oftast består av fler än en röstparameter skapar detta svårigheter att hitta 

röstexempel som representerar endast en röstparameter (Chan & Yiu, 2002). Arbetet med att 
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hitta referensröster i denna studie har ytterligare bekräftat denna svårighet då flera av de skattade 

röstexemplen har måttliga till höga skattningsvärden på flera parametrar. 

 

Metoddiskussion 

Instruktioner 

För att undvika missförstånd vad gäller skattningsförfarande hade instruktionerna till bedömarna 

kunnat vara tydligare utformade. En möjlig lösning hade kunnat vara att bifoga ett exempel på ett 

ifyllt SVEA-protokoll över en exempelröst. I detta exempel skulle det tydligt framgå att 0 sätts 

längst ut till vänster vid VA-skalan om bedömaren anser att rösten helt saknar en röstparameter. 

Detta hade kunnat ge en tydligare bild av hur författarna önskade att bedömarna skulle hantera 

röster med avsaknad av vissa parametrar. I syfte att reda ut eventuella missförstånd efter att 

skattningarna genomförts hade författarna kunnat fråga bedömarna om deras respektive 

markeringar på VA-skalan betydde 0 eller 1. 

 

Val av protokoll 

SVEA kan bidra till en djupare förståelse av fysiologin bakom röstexemplen tack vare det större 

antalet parametrar, jämfört med GRBAS som förvisso har visat sig ge högre 

interbedömarreliabilitet men samtidigt inte ger utrymme för vidare tolkningar av den röst som 

bedöms (De Bodt, Wuyts, Van de Heyning & Croux, 1997; Hammarberg & Gauffin, 1995; 

Wuyts et al., 1999). I denna uppsats valde författarna att ge större frihet för bedömarna genom 

användandet av SVEA. En kombination av SVEAs röstparametrar och EAI-skalor liknande de i 

GRBAS är något som möjligen hade kunnat bidra till ökad interbedömarreliabilitet. Fördelen 

med ett sådant protokoll hade då varit dels omfattningen i SVEAs parametrar, dels minskad 

spridning av bedömarnas skattningar på grund av EAI-skalorna.  

 

Tidsaspekt 

Logopederna i bedömarpanelen fick som tidigare nämnts en månad på sig att skatta de utskickade 

röstexemplen, men de uppmanades att skicka tillbaka skattningarna så fort de var färdiga. 

Materialet för den andra skattningen skickades sedan ut när alla bedömare skickat in sina första 

skattningar. Eftersom de olika bedömarna tog olika lång tid på sig att skatta röstexemplen 
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resulterade detta i att alla bedömarna fick materialet för den andra skattningen samtidigt, oavsett 

hur lång tid deras första skattning tagit. De bedömare som skickat in första skattningen först 

respektive sist fick alltså lika lång tid på sig för andra skattningen. I syfte att ge bedömarna lika 

lång tid för bedömningarna hade den andra skattningen kunnat skickas ut till varje bedömare så 

fort denne avslutat och skickat in sin första skattning. Detta skulle göra tiden mellan första och 

andra skattningen lika lång för varje bedömare vilket i sin tur skulle göra proceduren mer 

kontrollerad. 

 

Median kontra medelvärde 

Skattningsvärdena skiljde sig i allmänhet mycket åt mellan bedömarna i denna uppsats. 

Medelvärdet av dessa skattningar hade därför inte varit representativt varför medianvärdet, som 

är mindre känsligt för extremvärden, valdes genomgående för de statistiska analyserna (Ö. 

Dahlström, personlig kommunikation, 23 februari 2012). 

 

Validitet och reliabilitet 

En viktig del i skattning av röster är validitet, det vill säga att alla bedömare är eniga om vad de 

olika röstparametrarna står för så att samma aspekter av rösten bedöms. Detta tror författarna 

inte alltid är en självklarhet då olika utbildningsorter använder olika terminologi (J. Forsén, 

personlig kommunikation, 23 februari 2012; V. Lyberg Åhlander, personlig kommunikation, 24 

februari 2012). Validitet har dock inte kontrollerats i denna uppsats. Hade bedömarna fått tillgång 

till definitioner av de olika röstparametrarna är det möjligt att det skulle bidra till att alla 

bedömare har samma utgångspunkt vid den perceptuella analysen, vilket hade kunnat vara 

användbart i en uppsats liknande denna. Dock är det inte säkert att alla bedömare skulle ha följt 

eller hållit med om dessa definitioner av röstparametrarna då alla bedömare har sina egna internal 

standards (Gerratt, Kreiman, Antonanzas-Barroso, & Berke, 1993; Kreiman, Gerratt, Precoda & 

Berke, 1992). Ett annat alternativ hade varit användning av external standards som i tidigare 

studier påvisat ökad reliabilitet. Detta ansåg dock författarna vara något paradoxalt då ett av 

syftena med denna uppsats var att ta fram just sådana referensröster.  

Skatta var för sig  

De deltagande logopederna i denna uppsats har alla bedömt de utvalda röstexemplen var för sig. 

Materialet har skickats ut, sedan har bedömarna själva bestämt när de vill genomföra skattningen 
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och hur mycket tid de vill lägga på den. Detta har gjort det svårt att kontrollera hur lång tid varje 

bedömare spenderat på skattningarna, och om denna tid skiljt sig bedömarna emellan. Ett 

alternativ till denna enskilda skattning hade kunnat vara att samla bedömarna och låta dem 

genomföra skattningarna inom en bestämd tidsram. Ytterligare ett alternativ kan vara att 

bedömarna diskuterar rösterna och gemensamt kommer fram till en bedömning för att på detta 

sätt nå konsensus, något som gjordes i framtagandet av referensröster i Danmark (Bingen-

Jakobsen & Petersen, 2010). Risken med detta är dock att om oenighet uppstår bland bedömarna 

försvårar detta processen att ta fram lämpliga referensröster och man får heller inget riktigt mått 

på bedömarnas reliabilitet. 

 

Analyserade parametrar 

Då författarna ville undersöka möjligheten att ta fram ett referensröstmaterial bestående av 

referensröster för de olika parametrarna, var det motiverat att fokusera på de första 11 

röstparametrarna i SVEA. Parametrar som taltonläge och röststyrka är förvisso viktiga och 

intressanta att studera men i denna uppsats riktades uppmärksamheten främst på de olika 

röstkvaliteterna. 

 

Urval av röster för bedömningsomgång 2 

Vid den andra bedömningsomgången (intrabedömarreliabilitet) bestod bedömningsmaterialet av 

tre röstexempel. Det optimala hade varit att bedömarna skattade samtliga 15 röstexempel ännu en 

gång. Framförallt tidsaspekten gjorde det dock svårt att kräva detta av bedömarna. Författarna 

ansåg att tre röstexempel var tillräckligt för att få en bild av bedömarnas intrabedömarreliabilitet. 

De tre slumpade röstexemplen visade sig vara väldigt lika varandra och det hade kanske varit 

bättre att byta ut en av dessa röster mot ett annat röstexempel för ökad variation. 

 

Allmän diskussion 

Hur säkra var bedömarna? 

Det vore intressant att undersöka närmare hur säkra logopederna kände sig på sina bedömningar. 

Även om man vid analys av intrabedömarreliabilitet kan få en viss uppfattning om bedömarnas 

säkerhet kunde kvalitativ data gällande hur trygga logopederna kände sig i sina skattningar 
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eventuellt ge kompletterande mått. 

 

Slutsatser 

Denna studies slutsats är att det finns skillnader i hur bedömarna skattat röstexemplen i denna 

studie och reliabiliteten mellan bedömarna skiftar. Författarna drar även slutsatsen att det är 

motiverat att fortsätta leta och analysera röstexempel för att få en heltäckande uppsättning 

referensröster. Metodvalet i denna studie anses vara en framkomlig väg för att fortsätta forma 

detta referensröstmaterial. 

 

Framtida studier 

Det vore önskvärt att i framtiden göra en studie likt den föreliggande då den tillgängliga 

databasen vuxit med fler röster som man kan välja exempelröster från, då sannolikheten att finna 

tydliga röstexempel troligen skulle öka. Materialet skulle kunna fokusera på att ta fram manliga 

och kvinnliga röstexempel, samt exempel på barnröster för varje röstparameter. Dessutom vore 

det värdefullt att ta fram röstexempel med olika grader av avvikelse för varje röstparameter. 

Bedömarnas individuella skattningar skulle kunna kompletteras med ett koncensusförfarande för 

att säkra samstämmigheten kring de aktuella parametrarna. 

Ytterligare en intressant aspekt av perceptuell röstanalys är att undersöka huruvida träning och 

erfarenhet bidrar till en ökad tillförlitlighet i skattningarna. Detta skulle kunna möjliggöras genom 

att jämföra logopedstudenters och erfarna logopeders skattningar men även genom att mäta 

eventuella effekter av träning i perceptuell analys med de framtagna referensrösterna. 
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Bilaga 2 

Instruktioner för skattning av röster med SVEA 

Du har nu fått:  

1 CD-skiva med 15 st ljudfiler, numrerade 1-15 

15 st SVEA-protokoll, numrerade 1-15 

 

Tillvägagångssätt: 

Lyssna igenom filerna och skatta med SVEA. Lyssna i lugn och ro utan störande ljud runt 

omkring och i en god ljudanläggning på dator. Du får lyssna igenom röstfilerna valfritt antal 

gången men helst inte uppdelat utan så sammanhängande som möjligt. Det viktiga är att du 

fyller i alla parametrar. Tycker du att en röst helt saknar en viss parameter, markera 0 (noll) 

vid parameterns vänstra ändpunkt. På parametrarna taltonläge och röststyrka har vi markerat 

mittpunkten eftersom ordet ”normalt” står något snett på skalan. 

Känner du att du vill kommentera något i din skattning är du välkommen att göra det i 

protokollet. 

Så snart du känner dig klar med skattningen (eller senast 30 december), var god skicka 

protokollen och cd-skivan i medföljande adresserade kuvert. 

För att vi ska kunna undersöka intrabedömarreliabiliteten kommer du i januari att få en ny cd-

skiva med endast 2 ljudfiler samt två SVEA-protokoll. Protokollen och cd-skivan vill vi att du 

skickar tillbaka senast 13 februari. 

Vid frågor, var god kontakta oss. 

Stort tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Sofia Erenmalm och Dina Asaid 

xxx@student.liu.se xxx@student.liu.se  

Logopedprogrammet, termin 5, Linköpings universitet 



 

Bilaga 3 

Instruktioner för skattning av röster med SVEA 

Du har nu fått:  

1 CD-skiva med 3 st ljudfiler, numrerade 1-3 

3 st SVEA-protokoll, numrerade 1-3 

 

I syfte att undersöka intrabedömarreliabiliteten önskar vi att du nu gör en andra skattning på 

tre slumpvis utvalda ljudfiler. Vi har tidigare nämnt att andra skattningen skulle innehålla två 

ljudfiler men detta har nu utökats till tre i ett försöka att få en något mer reliabel mätning. 

Tillvägagångssätt: 

Lyssna igenom filerna och skatta med SVEA. Lyssna i lugn och ro utan störande ljud runt 

omkring och i en god ljudanläggning. Du får lyssna igenom röstfilerna valfritt antal gånger 

men helst inte uppdelat utan så sammanhängande som möjligt. Det viktiga är att du fyller i 

alla parametrar. Tycker du att en röst helt saknar en viss parameter, markera 0 (noll) vid 

denna parameter. På parametrarna taltonläge och röststyrka har vi markerat mittpunkten 

eftersom ordet ”normalt” står något snett på skalan.  

Känner du att du vill kommentera något i din skattning är du välkommen att göra det i 

protokollet. 

Så snart du känner dig klar med skattningen (eller senast 27 januari) var god skicka 

protokollen och cd-skivan i medföljande adresserade kuvert. 

Vid frågor, var god kontakta oss. 

Stort tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Sofia Erenmalm och Dina Asaid 

xxx@student.liu.se xxx@student.liu.se  

Logopedprogrammet, termin 5, Linköpings universitet 



 

Bilaga 4 

Diagram över medianvärdena av de sju bedömarnas skattningar av röstparametrarna (y-axel) i 

samtliga röstexempel. Värdena anges i antal mm på VA-skala (x-axel). 
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Bilaga 5 

Diagram över fördelningen mellan de sju bedömarna (x-axel) på de högst skattade 

röstparametrarna i samtliga röstexempel. Värdena anges i antal mm på VA-skala (y-axel). 
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Bilaga 7 

Tabell över spridning av bedömarnas skattningar av taltonläge och röststyrka i samtliga röstexempel. 

Lägst skattade värde, högst skattade värde och medianvärdet inom parentes. Samtliga värdena 

anges i antal mm på respektive VA-skala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röst Taltonläge Röststyrka 

1 94-114 (100) 86-104 (96,5) 

2 85-123 (107) 63-93 (68) 

3 100-126 (125) 77-97 (92) 

4 54-164 (124) 62-92 (77) 

5 75-117 (101) 81-100 (84) 

6 72-101 (88) 89-100 (100) 

7 69-127 (108) 78-106 (101) 

8 84-186 (153) 84-100 (87) 

9 71-100 (90,5) 84-101 (100) 

10 101-185 (113) 23-80 (52) 

11 83-132 (110) 100-102 (100) 

12 100-126 (113) 69-127 (95) 

13 83-194 (103) 15-46 (29) 

14 87-111 (98) 99-109 (100) 

15 116-154 (134,5) 76-100 (99) 


