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Translation and validation of Voice-Related Quality of Life 

 

Abstract 

A voice disorder can be said to exist when the voice does not work or sound as it normally 

should in a manner so that it interferes with communication. The prevalence of voice 

disorders is estimated to be about 6 % of the adult population. When the voice does not work 

as it should it may lead to emotional, social and functional difficulties for the individual and 

with negative effects on the quality of life. Voice- Related Quality of Life (V-RQOL) is a 

self-reporting questionnaire which measures the effect of a voice disorder on the quality of 

life of an individual. The instrument is frequently used internationally, but no Swedish 

translation has existed. In the present study, the purpose was to translate and validate V-

RQOL for a Swedish population. The method for translating the questionnaire was back 

translation. The translated questionnaire was given the Swedish name Röstrelaterad 

livskvalitet (RRL). RRL and the Swedish version of The Voice Handicap Index, 

Rösthandikappindex (RHI), was distributed to a group of voice patients (n = 88) and a group 

of non-voice patients (n = 110). The reliability of the domains and the combined items of 

RRL was high according to Cronbach’s alpha with alpha values ranging from 0.82 to 0.90. 

There was a strong relation between the self–estimated voice quality and the scores on RRL, 

and the RRL- questionnaire was shown to differentiate between voice patients and non-voice 

patients. These results indicate that the construct validity of the questionnaire is good. 

Pearson’s correlation analysis demonstrated a significant negative correlation between the 

domains and total scores of RRL and RHI. This strong relation between “the gold standard”, 

RHI, and RRL proved that the criterion validity of the questionnaire is good. In summary the 

results show that RRL has a high reliability and good validity, in addition to this, the 

questionnaire is short and requires minimal work. The questionnaire is therefore considered to 

be a reliable and valuable addition to the clinical assessment of voice disorders.            

 

Key words: Voice-Related Quality of Life (V-RQOL), Röstrelaterad livskvalitet (RRL), 

translation, validation, voice disorders, quality of life, self- reporting questionnaires, Voice 

Handicap Index (VHI), Rösthandikappindex (RHI).    

  



 
 

Sammanfattning 

En röststörning kan sägas föreligga då rösten inte fungerar eller låter som den brukar så att det 

påverkar kommunikationen. Prevalensen för röststörningar uppskattas till omkring 6 % av den 

vuxna befolkningen. När rösten inte fungerar som den ska leder det till emotionella, sociala 

och funktionella svårigheter för individen och har negativ inverkan på livskvaliteten. Voice- 

Related Quality of Life (V-RQOL) är ett självskattningsformulär som mäter vilken inverkan 

en röststörning kan ha på individens livskvalitet. Detta instrument är internationellt välanvänt, 

men har inte funnits översatt till svenska. Syftet med föreliggande uppsats var att översätta 

och validera V-RQOL för en svensk population. Översättningen skedde genom så kallad back 

translation och den svenska versionen fick namnet Röstrelaterad livskvalitet (RRL). RRL och 

Rösthandikappindex (RHI) distribuerades i pappersformat till en röstpatientgrupp (n = 88) 

och en röstfrisk grupp (n = 110). Reliabiliteten av domänerna och samtliga tio påståenden på 

RRL var hög för patientgruppen med Cronbach’s alfa- värden från 0.82 till 0.90. Det fanns en 

tydlig relation mellan den självskattade röstkvaliteten och poängen på RRL och formuläret 

kunde även differentiera mellan röstpatienter och röstfriska. Dessa resultat indikerar att 

formulärets begreppsvaliditet är god. Pearson’s korrelationsanalys visade att det fanns en 

signifikant negativ korrelation mellan RRL:s och RHI:s domäner och totalpoäng. Detta starka 

samband mellan ”the gold standard”, RHI, och RRL innebär en god kriterierelaterad validitet 

för formuläret. Sammanfattningsvis visar resultaten att RRL har hög reliabilitet och god 

validitet, dessutom är formuläret kort vilket innebär en liten arbetsinsats. Formuläret anses 

därför vara ett pålitligt och värdefullt tillägg i den kliniska bedömningen av röststörningar.     

 

Nyckelord: Voice-Related Quality of Life (V-RQOL), Röstrelaterad livskvalitet (RRL), 

översättning, validering, röststörningar, livskvalitet, självskattningsformulär, Röst Handikapp 

Index (RHI).   
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Inledning 

Röst bildas av ett komplicerat samspel mellan andning, stämbandsfunktion och talapparatens 

resonansverkan (Seikel, King & Drumright, 2010). Det är det viktigaste medlet för 

kommunikation och är integrerat med individens personlighet (Colton, Casper & Leonard, 

2011). När en röst inte fungerar eller låter som den brukar, så att det påverkar 

kommunikationen, kan det sägas föreligga en röststörning (Roy et al., 2004). Prevalensen för 

röststörningar har uppskattats till ca 6 % hos befolkningen och runt 29 % upplever 

röstproblem någon gång under livet (Roy et al., 2004). När rösten inte fungerar som den ska 

leder det ofta till emotionella, sociala och funktionella svårigheter för individen (Scott, 

Robinson, Wilson & Mackenzie, 1997) och har negativ inverkan på livskvaliteten (Jones, 

Carding & Drinnan, 2006). Vid undersökning av röstproblem är det därför grundläggande att 

ta hänsyn till detta samband. Ett sätt att göra det på är att låta patienten fylla i 

självskattningsformulär (Wilson, Deary, Millar & Mackenzie, 2002). Voice- Related Quality 

of Life är ett validerat och internationellt välanvänt sådant instrument (Hogikyan & 

Sethurman, 1999), som dock inte finns översatt till svenska. Instrumentet skulle ha klinisk 

betydelse då det inte finns ett självskattningsformulär specifikt för röstrelaterad livskvalitet 

och en översättning skulle därmed även innebära ökade möjligheter att kommunicera och 

jämföra forskningsresultat inom området.  

 

Bakgrund  

Röst 

Ursprunget till rösten är stämbandsvibrationerna. Dessa vibrationer uppkommer då luft från 

andningsapparaten pressar isär de adducerade stämbanden. Det följs av att luften strömmar ut 

genom glottis så att ett subglottalt undertryck uppstår i glottis som, tillsammans med 

vävnadselasticiteten, får stämbanden att stänga till igen. Detta mönster upprepas, 

luftströmmen hackas upp och periodiska luftpulser bildas. Det är detta periodiska förlopp, 

förstärkt av resonans genom ansatsröret, som är röst (Harris, Harris, Rubin & Howard, 2002). 

Röstens egenskaper påverkas genom förändringar av stämbandens längd och spänning, av 

larynxpositionen samt det subglottala lufttrycket. Dessa inställningar avgör röstens tonläge, 

styrka och kvalitet. Exempel på röstkvaliteter är läckande eller skrovlig röst (Seikel et al., 

2010). 
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Rösten är en integrerad del av det för människan unika attributet tal (Colton et al., 2011) och 

en fungerande röst är en förutsättning för den verbala kommunikationen (Hammarberg, 

Södersten & Lindestad, 2008). Rösten ger människan möjlighet att förmedla komplexa 

meddelanden om egna kunskaper och idéer samt uttrycka känslor till en annan individ.  

Rösten är väsentlig för upprätthållandet av mellanmänskliga relationer (Colton et al., 2011; 

Harris et al., 2002). 

 

Rösten är unik för varje individ och kan berätta något om personlighet, känslostämning och 

hälsa. Lyssnare gör ofta antaganden om kön, utseende och karaktär baserat endast på hur 

rösten låter (Aronsson & Bless, 2009; Blood, Mahan & Hyman, 1979). Den kan även berätta 

något om en individs generella fysiska status, samt status av larynx och stämband. En svag 

eller darrande röst som förknippas med sjukdom och åldrande är lätt att känna igen, och röst 

som är påverkad av ett patologiskt tillstånd i larynx låter avvikande (Colton et al., 2011).  

 

Röststörningar 

Det finns ingen definitiv definition av vad en röststörning är. Trots det brukar det anses 

förekomma en röststörning då tonläge, styrka och röstkvalitet skiljer sig från röster hos andra 

individer av samma ålder, kön och kulturella tillhörighet. Som en konsekvens av detta finns 

det ett antal individers röster som kan anses skilja sig från det normala men ändå accepteras 

beroende på till exempel kulturella förväntningar. På grund av detta brukar det anses att en 

röststörning föreligger när individen själv anser att det gör det (Aronson & Bless, 2009). 

Roy et al. (2004) definierar röststörning som: ”… we considered a voice disorder to be any 

time the voice does not work, perform, or sound as it normally should, so that it interferes 

with communication.” (Roy et al., 2004, sid 283). 

 

Röststörningar delas in i olika undergrupper. Organiska röststörningar innebär att det skett en 

organisk eller fysiologisk förändring i larynx orsakad av till exempel virus eller traumatiska 

skador. Funktionella röststörningar innebär att det inte går att se några organiska förändringar 

i larynx men att individen har en avvikande röst i något avseende. Den kan ha orsakats av en 

långvarig ogynnsam röstanvändning eller ha en psykologisk bakgrund (Aronson & Bless, 

2009). Rösten förändras vid åldrande vilket beror på naturliga degenerationsprocesser av 

respirationssystemet och larynx. Försök att kompensera för dessa röstrelaterade 

åldersförändringar kan leda till röstproblem (Rammage et al., 2001). 
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Det finns inga universellt använda förteckningar eller instrument för att bestämma vad en 

adekvat röstfunktion är, och undersökning av röst kan innefatta många olika variabler 

(Benninger, Gardner & Jacobson, 2005; Hogikyan & Sethuraman, 1999). Diagnosticering och 

typen av behandling som väljs för ett röstproblem baseras på vad som framkommer under 

klinikerns undersökning i sammanvägning med patientens egen uppfattning av graden av 

problemen och vikten patienten lägger vid dem, det vill säga patientens röstrelaterade 

livskvalitet. Även för att mäta resultatet av en röstbehandling är det viktigt att patienten själv 

får beskriva hur röstproblemet påverkats av behandlingen (Benninger et al., 2005; Gallena, 

2007; Hogikyan & Sethuraman, 1999). 

 

Livskvalitet 

World Health Organisation, WHO, definierar livskvalitet som individens uppfattning om sin 

position i livet i förhållande till kulturen hon lever i och de samhällsvärderingar som hon 

berörs av. Detta sätts i relation till individens mål, förväntningar, normer och bekymmer. Det 

är ett brett begrepp som påverkas av personens fysiska hälsa, psykologiska status, grad av 

självständighet, sociala relationer, personliga övertygelser och deras relation till miljön 

individen lever i (WHO, 1997). I övrig litteratur är dock inte livskvalitet enhetligt definierat. 

Begreppet uttrycks på olika sätt och har likställts med attribut som nöjdhet med livet, 

välmående, hälsa, lycka, självförtroende, mening med livet och funktionell status. En 

konsekvens av detta är att konceptet livskvalitet varierar från studie till studie (Zhan, 1992). 

Zhan (1992) ger ett förslag på hur livskvalitet kan göras mätbart ur ett multidimensionellt 

perspektiv. Hon menar att livskvalitet består av mätbara aspekter, en av dessa är hälsa och 

funktion. Hälsa är en avgörande faktor för livskvalitet (Zhan, 1992) och definieras av WHO 

som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart 

frånvaro av sjukdom och svaghet” (WHO, 2006 s. 1). Termen hälsorelaterad livskvalitet 

används för sambandet mellan funktionell status, hälsa och livskvalitet och ofta utesluts 

indirekta hälsofaktorer som till exempel ekonomi eller bostadssituation från begreppet. 

Definitionen varierar dock ofta beroende på varför hälsa mäts och på de bekymmer 

patienterna, klinikerna och forskarna har. Kliniker fokuserar ofta på hälsorelaterad 

livskvalitet, men då en patient är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan nästan alla 

aspekter bli hälsorelaterade (Guyatt, Feeny & Patrick, 1993). Ytterligare en beskrivning av 

hälsorelaterad livskvalitet är att de fysiska, psykiska och sociala domänerna av hälsa påverkas 
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av en individs erfarenheter, övertygelser, förväntningar och föreställningar (Testa & 

Simonson, 1996).     

 

Röstrelaterad livskvalitet  

Patienter med röststörningar har rapporterat pyskologiska och emotionella problem som 

direkta konsekvenser av deras dysfoni (Scott et al., 1997). Studier har visat att röststörningar 

har en signifikant negativ inverkan på livskvaliteten hos individer (Jones et al., 2006; 

Krischke et al., 2005; Rasch, Günther, Hoppe, Eysholdt & Rosanowski, 2005; Wilson et al., 

2002). Denna negativa inverkan kan ses som minst lika viktig som störningen i sig när det 

gäller begränsningar av patientens dagliga aktiviteter (Rasch et al., 2005). I vilken omfattning 

en röststörning påverkar individens dagliga aktiviteter kan variera mycket beroende på 

svårighetsgraden av röststörningen och individens röstbehov eller krav på röstfunktion och 

röstkvalitet (Krischke et al., 2005; Wilson et al., 2002). Jones et al. (2006) fann att 

livskvaliteten varierade parallellt med den upplevda graden av röstproblem och att det således 

existerar ett samband mellan dessa båda parametrar. Hur mycket en individ påverkas av en 

röststörning varierar bland annat beroende på hur viktig rösten är som ett 

kommunikationsmedel i hemmet, socialt, inom utbildningen eller på jobbet. I nutida 

västerländska samhällen förlitar sig en stor del av populationen på sin röst som en väsentlig 

del av sitt yrke (Oates, 2005). Lärare och sångare är exempel på yrken där en röststörning kan 

anses vara ett hot mot anställningen (Williams, 2003). Utöver röstanvändning är även 

miljöfaktorer avgörande för individens röstbelastning. Buller, rum med ogynnsam akustik och 

luftkvalitet är faktorer som kan öka belastningen (Colton et al., 2011; Lyberg Åhlander, 

Rydell & Löfqvist, 2011). 

 

Studier har visat att det inte finns statistiskt signifikanta skillnader i vilken grad funktionella 

eller organiska röststörningar påverkar livskvaliteten (Krischke et al., 2005; Rasch et al., 

2005). Krischke et al. (2005) kom även fram till att det inte finns någon skillnad mellan könen 

gällande skattning av röststörningars inverkan på livskvaliteten, medan Rasch et al. (2005) 

visade på motsatsen. Röstförsämring som beror på åldrande har visat sig ha signifikant 

negativ inverkan på livskvaliteten hos många äldre (Golub, Chen, Otto, Hapner & Johns, 

2006).  
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Det är viktigt för klinikern att förstå patientens behov av röstanvändning och hur dysfonin 

påverkar dennes fysiska, sociala och emotionella välbefinnande (Murry, Medrado, Hogikyan 

& Aviv, 2003). Den påverkan expressiva kommunikationssvårigheter, associerade med 

röstproblem, har på den hälsorelaterade livskvaliteten markerar vikten av att inkludera ett 

vedertaget röstrelaterat livskvalitetsmått i undersökning och behandling, i det kliniska arbetet 

med individer med röstproblem (Jones et al., 2006; Wilson et al., 2002).    

 

Röststörning och applicering av ICF  

Den Internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, har 

utvecklats av WHO i syfte att ge en gemensam vetenskaplig grund och begreppsram för hälsa 

och hälsorelaterade tillstånd och studien av dessa. ICF består av två delar; funktionstillstånd 

och funktionshinder, och kontextuella faktorer. Funktionstillstånd och funktionshinder består i 

sin tur av klassifikationerna kroppsfunktioner/kroppsstrukturer, och aktivitet- och 

delaktighetskomponenter. De kontextuella faktorerna består också av två delar: 

omgivningsfaktorer och personliga faktorer (WHO 2001/2003). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. 

Översikt av WHO:s ICF- modell.  

 

Omgivningsfaktorer Personliga faktorer 

Kroppsfunktion/

Kroppsstruktur 
 Aktivitet Delaktighet 

   Hälsobetingelse 

(störning/sjukdom) 
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ICF med dess kategorier har konstruerats för att konkretisera välmående och hälsorelaterad 

livskvalitet vilket gör begreppen mer mätbara (Cieza & Stucki, 2008). Ett försök till 

applicering av ICF på röststörningar har gjorts av Ma, Yiu och Verdolini Abbott (2007) som 

fann att det var ett omfattande ramverk för omhändertagandet av individer med röstproblem. 

På nivån kroppsstrukturer/kroppsfunktioner återfinns bland annat strukturer i larynx, 

stämbanden och kranialnerver och störningar av dessa. Funktioner som listas är exempelvis 

röstproduktion och röstkvalitet. På nivån aktivitet och delaktighet relaterat till röstfunktion 

återfinns att tala, att använda telekommunikationsutrustning, konversera, få och behålla ett 

jobb och utöva hobbies, som kan påverkas av röstproblematik. Aktuella faktorer i 

omgivningen kan vara tillgång till produkter och teknologi för kommunikation, klimat, 

luftfuktighet, ljud, personligt stöd och relationer. Personliga faktorer är också viktiga och kan 

avgöra individens reaktioner på en nedsättning (Threats, 2007). Ma et al. (2007) konkluderade 

att en applicering av ICF på utredning och behandling av dysfoni är nödvändigt för att uppnå 

det slutgiltiga målet att öka individens livskvalitet. 

 

Självskattning i röstsammanhang 

Instrument som används till att mäta hälsorelaterad livskvalitet är i regel frågeformulär som 

syftar till att få fram redogörelser eller bedömningar från patienter. Dessa bedömningar är ofta 

beskrivningar av beteenden eller känslor och symtom. Frågeformulär om hälsorelaterad 

livskvalitet kan handla om generell hälsa eller vara sjukdomsspecifika. Ofta delas formulären 

upp i olika domäner eller kategorier, till exempel funktionellt eller emotionellt (Hogikyan & 

Sethuraman, 1999). 

 

För att kunna utföra undersökningar om hur ett röstproblem upplevs av patienten själv och 

påverkar dess livskvalitet krävs således någon typ av självvärdering (Portone, Hapner, 

McGregor, Otto & Johns III, 2007). Det finns ett flertal instrument för att mäta hälsorelaterad 

livskvalitet, sjukdomsspecifikt för röstfunktion, till exempel Voice-Related Quality of Life 

(V-RQOL) (Hogikyan & Sethurman, 1999), Voice Handicap Index (VHI) (Jacobson et al., 

1997), the Voice Outcome Survey (VOS) (Gliklich, Glovsky & Mongomery, 1999), och the 

Voice Symptom Scale (VoiSS) (Deary, Wilson, Carding & MacKenzie, 2003). De två 

förstnämnda är de kliniskt mest använda (Portone et. al. 2007).       
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V-RQOL 

V-RQOL är ett självskattningsformulär som framställts som ett verktyg för att kunna 

undersöka röststörningars påverkan på individens livskvalitet, och kan dessutom användas i 

syfte att undersöka utveckling under och efter röstbehandling (Hogikyan, Wodchis, Terrell, 

Bradford & Esclamado, 2000) Formuläret består av tio påståenden uppdelade i två domäner, 

en socioemotionell (påståendena 4,5,8,10) och en kroppsfunktionsdomän (påståendena 

1,2,3,6,7,9).  Denna uppdelning ger två fundamentalt olika aspekter på hur en röststörning kan 

påverka en patients dagliga aktiviteter. De tio påståendena värderas på en skala från ett till 

fem, där ett står för ”inga problem” och fem står för ”så dåligt som det kan bli” (Rasch et al., 

2005). Minimum antal råpoäng är tio och maximum är 50 råpoäng. I syfte att förenkla 

tolkningen av testresultaten omsätts dessa med hjälp av en algoritm, vilket kvantifierar 

testresultaten. Den slutgiltiga skalan sträcker sig från 0-100, där ett högre värde indikerar en 

bättre röstrelaterad livskvalitet (Hogikyan & Sethurman, 1999). Sist i formuläret återfinns en 

röstkvalitetsskala, där patienten får skatta sin egen röstkvalitet från dålig till utmärkt 

(Hogikyan et al., 2000). V-RQOL är validerat och har med statistiska uträkningar visat sig 

vara reliabelt, inneha god validitet samt vara känsligt för förändringar av röstfunktion. 

Formuläret bedömdes vara lättförståeligt och går snabbt att fylla i (Hogikyan & Sethurman, 

1999). V-RQOL har validerats och översatts till ett antal olika språk, till exempel brasiliansk 

portugisiska, hindi och tyska (Gasparini & Behlau, 2007; Deshpande et al., 2009; 

Schwanfelder, Eysholdt, Rosanowski & Gräßel., 2008). 

 

VHI 

VHI är ett självskattningsformulär som framställts i syfte att få en uppfattning om hur 

röstpatienter själva upplever sina röstproblem (Jacobson et al., 1997). Det består av 30 

röstrelaterade påståenden som ska värderas på en fem-gradig skala från aldrig till alltid, där 

aldrig ger noll poäng och alltid fyra. Påståendena är uppdelade över tre domäner, en 

funktionell, en kroppslig och en emotionell, för att ge en uppfattning om vilket område som 

påverkas mest av röstproblemen. Ju högre poäng, desto större inverkan har röstproblemet för 

patienten. VHI validerades vid dess framställning 1997 (Jacobson et al., 1997) och anses vara 

”the gold standard” bland instrument för självskattning av röst (Kasper et al., 2011). År 2001 

översattes VHI till svenska och blev Rösthandikappindex, RHI.  Den svenska översättningen 

visade sig ha god validitet och reliabilitet och formuläret anses vara ett robust instrument för 
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individuell skattning av röststörningars psyko-sociala påverkan (Ohlsson & Dotevall, 2009).   

 

V-RQOL jämfört med VHI 

Både V-RQOL och VHI är instrument byggda utifrån ICF:s grundtankar och berör punkter 

som funktion, aktivitet och delaktighet (Aronson & Bless, 2009). Portone et. al (2007) 

jämförde skattningar med V-RQOL och VHI hos olika röstpatientgrupper för att se hur väl de 

båda testen korrelerade. De hypotiserade att testen skulle korrelera väl då båda är instrument 

som mäter patientskattad dysfoni-specifik livskvalitet och fann att de till hög grad gjorde så 

för samtliga grupper. Författarna skapade även en ekvation för att översätta resultat på V-

RQOL till ett beräknat VHI-resultat vilket gav bra resultat på gruppnivå, men inte mellan 

enskilda individers mätta och beräknade resultat. Det visar att resultaten på de två testen inte 

är direkt överförbara på individnivå trots en stark korrelation (Portone et al., 2007). Hogikyan 

& Sethuraman (1999) fann att V-RQOL associerades med en låg arbetsbörda, då formuläret i 

regel tog cirka fem minuter att fylla i och respondenterna kunde göra det självständigt, i de 

allra flesta fallen utan hjälp. Formulär av det kortare slaget, som V-RQOL, är ofta populära 

kliniskt, medan längre formulär, som VHI, i jämförelse anses vara tidskrävande och uppfattas 

ge redundant information. Längre formulär som VHI används dock mer vid forskning då 

detaljrikedom ofta värdesätts (Deary, Webb, Mackenzie, Wilson & Carding, 2004).    

 

Validering 

Validiteten av ett instrument definieras som hur väl instrumentet mäter det som det syftar till 

att mäta (Byström & Byström, 2011). Det finns flera olika typer av validitet. 

Begreppsvaliditet innebär att ett mätinstrument relateras till en generell teoretisk ram. 

Resultaten från en mätning ska alltså överensstämma med och återspegla de underliggande 

teoretiska antaganden som instrumentet förväntas mäta (Jergeby, 2008). Kriterierelaterad 

validitet handlar om relationen mellan resultat som ett instrument visar och de förhållanden i 

verkligheten som existerar (Jergeby, 2008). För att undersöka denna relation används ett 

kriterium, ofta jämförs resultaten mot ett etablerat instrument, så kallat ”gold standard” 

(Hogikyan & Sethuraman, 1999). Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. Reliabilitet innebär 

noggrannheten av mätningen och att undersökningsmetoden inte ska ändra sig från mätpunkt 

till mätpunkt (Byström & Byström, 2011). 

 

Det finns ett ökat intresse att använda internationella test för att uppnå en ökad jämförbarhet. 
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Dessa test är ofta utvecklade och validerade för användning på ett annat språk och i en annan 

kultur. För att kunna överföra ett test från ett främmande språk krävs en noggrann 

översättningsprocess för att uppnå god validitet. De steg som krävs för en god översättning 

kan vara följande: 1) översättning av testet till målspråket (forward translation), 2) 

översättning av det översatta testet tillbaka till originalspråket, och då helst av en oberoende 

översättare (back translation), 3) jämförelse av de olika versionerna och lösning av 

diskrepanser som uppstått, 4) testning av den översatta versionen (Hambleton & Patsula, 

1998). 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att översätta och validera Voice-Related Quality of Life (V-

RQOL) för en population svenska vuxna. 

 

Metod 

Översättning 

Godkännande att översätta formuläret V-RQOL erhölls av Norman Hogikyan via e-mail, 

20110818 (Appendix I). Vid översättningen av Voice-Related Quality of Life användes 

metoden back translation. Vid steg 1 översatte författarna formuläret oberoende av varandra. 

Steg 2 innebar att författarna sedan gick ihop för att komma överens om en gemensam 

översättningsversion utifrån de egna översättningarna. Vid steg 3 översattes författarnas 

gemensamma version av formuläret tillbaka till engelska av en oberoende person med 

engelska som modersmål och med akademisk utbildning inom lingvistik. Till sist jämfördes 

formuläret som översatts genom back translation med originalformuläret och vissa justeringar 

utfördes sedan av författarna. Den slutgiltiga svenska översättningen presenteras i Appendix 

II. Den svenska versionen av formuläret kallas Röstrelaterad livskvalitet (RRL) och 

presenteras i Appendix III. Även algoritmen tillhörande V-RQOL översattes och presenteras i 

Appendix IV.  

 

Skattningsformulären 

RRL 

Självskattningsformuläret RRL inleds med en kort introduktion kring formulärets syfte och 

hur det ska ifyllas. Formuläret innehåller tio påståenden fördelade över två domäner; en 
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socioemotionell (fyra påståenden) och en kroppsfunktionsdomän (sex påståenden). Varje 

påstående värderas från ett till fem (”Inga/inget problem” - ”Problemet är så svårt som det kan 

bli”). Exempel på påståenden från de båda domänerna är ”På grund av min röst är jag ibland 

bekymrad eller frustrerad” (socioemotionell) och ”På grund av min röst får jag slut på luft och 

behöver ta upprepade andetag när jag talar” (kroppsfunktion). Efter dessa tio påståenden 

avslutas formuläret med påståendet ”Den övergripande kvalitén av min röst de senaste två 

veckorna har varit”, som besvaras med hjälp av ytterligare en skala, graderad med fem 

skalsteg från ”Dålig” till ”Utmärkt”. Den maximala råpoängen för självskattningsformuläret 

är 50. En hög råpoäng indikerar stora upplevda röstrelaterade besvär för deltagaren. 

Råpoängen kan sedan med hjälp av en algoritm omräknas till standardpoäng på en skala 0 – 

100 där värderingen är omvänd, en låg poäng indikerar stora röstrelaterade besvär. Poäng kan 

även räknas ut för respektive domän för att utreda inom vilka områden de största upplevda 

röstrelaterade problemen finns. 

 

RHI 

Självskattningsformuläret Röst Handikapp Index består av 30 olika påståenden fördelade över 

tre olika domäner; en kroppslig, en funktionell och en emotionell. För varje domän finns tio 

påståenden.  Varje påstående värderas från noll till fyra (”Aldrig” – ”Alltid”). Exempel på 

påståenden från varje domän är ”Luften tar slut för mig när jag talar” (kroppslig/fysisk), ”Min 

röst gör det svårt för människor att höra mig” (funktion) och ”Jag är spänd när jag talar med 

andra på grund av min röst” (emotionell). Den maximala totalindexpoängen för 

självskattningsformuläret är 120 poäng. Ett högt totalpoäng indikerar på stora upplevda 

röstrelaterade besvär för deltagaren. Även för detta instrument kan en uppfattning erhållas 

kring vilket område de största upplevda röstrelaterade problemen finns, utefter hur de olika 

domänernas poängfördelning ser ut (Jacobson et al., 1997; Ohlsson & Dotevall, 2009). 

 

Studiedeltagare 

Inklusionskriterier för deltagande i gruppen röstpatienter var att individerna skulle a) vara 

över 18 år, b) vid tillfället ha en röstdiagnos, c) vara i kontakt med logoped. 

Inklusionskriterier för deltagande i gruppen röstfriska var att individerna a) skulle vara över 

18 år, b) inte skulle uppleva sig ha eller ha haft röstproblem de senaste två veckorna. För att 

kontrollera ålder och om upplevelse av röstproblem förekom fick samtliga deltagare ange 

ålder och skatta om de hade eller hade haft röstproblem de senaste två veckorna. Gruppen av 
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röstpatienter bestod av 88 deltagare. Åldern varierade från 22 till 91 år. Gruppen med 

deltagare utan röstproblem omfattade 110 deltagare. Åldern varierade liksom i 

experimentgruppen från 22 till 91 år. Datainsamlingen genomfördes mellan 2012-01-16 och 

2012-03-30. 

 

Rekryteringsförfarande  

Studien genomfördes genom att skattningsformulären RRL och RHI, i pappersformat, 

distribuerades till vuxna med röstproblem och till vuxna utan upplevda röstproblem. Till en 

början kontaktades enhetschefer på logopedmottagningar eller öron-näs-halsmottagningar i 

Östergötland, Småland, Skåne, Södermanland, Bohuslän, Närke, Uppland och Västmanland 

via mail som vid godkännande att delta i studien hänvisade vidare till berörda logopeder. Vid 

ytterligare godkännande från logopeder skickades formulären, informationsbrev (Appendix 

V), samtyckesformulär (Appendix VII) och färdigadresserat svarskuvert till dessa med post. 

Totalt skickades 230 dokument ut till logopeder. Logopederna uppmanades att informera både 

nya röstpatienter och röstpatienter i behandling om studien och att deltagare söktes. 

Intresserade patienter fick enkäterna av behandlande logoped som de fick fylla i hemma och 

skicka med svarspost i förfrankerade kuvert. De färdigadresserade kuverten var adresserade 

till Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Totalt mottogs 

98 ifyllda formulär från röstpatientgruppen. Tio ifyllda formulär kunde av olika skäl inte 

användas (exempelvis på grund av avsaknad av underskrift, åldersangivelse eller 

könsangivelse). För att få ytterligare uppfattning om bortfall kontaktades logopederna återigen 

efter insamlingens slut då dessa fick ange hur många formulär de fortfarande hade kvar på 

mottagningarna. 65 icke-ifyllda formulär uppskattas finnas kvar på olika 

logopedmottagningar och 67 formulär som lämnats till patienter nådde inte institutionen i tid 

eller skickades aldrig. Svarsfrekvensen för gruppen röstpatienter var 59 %. Samtliga deltagare 

i röstpatientgruppen bekräftade genom kontrollfrågan att de upplevde sig ha en röststörning. 

 

Rekryteringen av deltagare utan upplevda röstproblem gjordes på arbetsplatser i Sverige efter 

godkännande från chefer. Kontakt togs även med personer inom författarnas sociala nätverk 

samt olika föreningar. Urvalet skedde genom tillgänglighetsprincipen, och författarna samlade 

själva in ifyllda dokument direkt på plats eller fick dem skickade till institutionen. Totalt 

administrerades 126 dokument till kontrollgruppen. Totalt bortfall var 16 ifyllda formulär som 

exkluderades på grund av att deltagarna inte uppnådde inklusionskriterierna för studien.       
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Figur 2.  

Flödesschema över rekrytering av studiedeltagare. 

 

Statistisk analysmetod 

Data analyserades med SPSS © Windows version 19.0. Demografisk data undersöktes med 

deskriptiv statistik. Denna innefattade antal, medelvärde, ± standardavvikelse och 

variationsvidd. Den vanligaste statistiska mätmetoden för att bestämma intern konsistens, som 

är ett mått på reliabilitet, är Cronbach’s alfa. Alfa-värdet beror till stor del på stickprovet och 

dess varians (Streiner, 2003). Denna mätmetod användes för att mäta hur väl formulärets 

påståenden hör ihop. Cronbach’s alfa räknades ut separat för var och en av formulärets 

domäner för att bedöma intern konsistens hos deras respektive påståenden. Det gjordes även 

en analys av intern konsistens av samtliga påståenden. Analyserna gjordes på både patient- 

och icke-patientgruppernas resultat. Alfa- värdet ska ligga över 0.7 för att anses vara 

acceptabelt (George & Mallery, 2003). För samtliga uträkningar av validitet användes 

standardpoäng av RRL som räknades om genom testets algoritm (se Appendix IV). 

Parametriska test användes då data var normalfördelad. Formulärets begreppsvaliditet testades 

genom en ANOVA och Dunnett’s T3 där deltagarnas RRL-poäng jämfördes med deras 

självskattning av röstkvaliteten. Deltagarna delades upp i grupper baserat på deras 

självskattning av röstkvalitet (Dålig – Utmärkt).  Formulärets förmåga att skilja mellan 

röstpatienter och röstfriska undersöktes med hjälp av ett t-test. Respektive deltagargrupps 

totala RRL-poäng jämfördes, samt gruppernas poäng för respektive domän. Kriterierelaterad 

Författare 

Chef/ 

ordförandekontakt 

Logopeder Patienter 

Författare 

 Arbetsplatser, 

föreningar 

Enkäter direkt 

från deltagare 

Enkäter skickas 

av deltagare 

Enhetschefer 

Sociala kontakter 
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validitet undersöktes med hjälp av Pearson’s korrelationsanalys då RRL:s total- och 

domänpoäng jämfördes med RHI:s total- och domänpoäng. RHI:s funktionella och kroppsliga 

domän slogs ihop för att motsvara RRL:s kroppsfunktionsdomän i korrelationsanalysen.   

 

Etiska överväganden 

Av informationsbrevet och samtyckesformuläret som båda grupper erhöll framgick det att 

deltagande i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vid 

frågor eller synpunkter som inte rörde studien, till exempel om behandling, hänvisade 

författarna till aktuell logoped eller annan sjukvård. Dokument med namnteckning och ålder 

förvaras separat från de besvarade formulären och endast författarna har tillgång till 

kodsystemet för matchning. Alla resultat redovisas på gruppnivå.   

 

Resultat  

Demografisk data 

I tabell 1 redovisas demografisk data över studiens samtliga deltagare. Röstpatienterna hade 

ett något högre medelvärde (55.0) gällande ålder jämfört med de röstfriskas medelvärde 

(50.9), men variationsvidden var densamma (22 – 91). I båda deltagargrupper var antalet 

kvinnor högre än antalet män. I röstpatientgruppen var andelen kvinnor 76.1 % och i den 

röstfriska gruppen var andelen 66.4 %.  

 

Tabell 1.  

Medelvärde och variationsvidd för ålder samt könsfördelning. 

  

Röstpatienter (n=88) 

 

Röstfriska (n=110) 

 

 

Medelvärde ålder 

(variationsvidd) 

 

55.0 (22 - 91) 

 

 

50.9 (22 - 91) 

    

Antal män 21 (23.9%) 37 (33.6%) 

Antal kvinnor 67 (76.1%) 73 (66.4%) 

 

Reliabilitet  

För röstpatienterna var den interna konsistensen god för båda domänernas påståenden och för 

samtliga tio påståenden. Inom kroppsfunktionsdomänen var Cronbach’s α = 0.82, inom den 

socioemotionella domänen var α = 0.86 och för samtliga påståenden var α = 0.90. För den 
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röstfriska gruppen var värdena för den interna konsistensen genomgående lägre jämfört med 

röstpatienternas resultat. Inom kroppsfunktionsdomänen var Cronbach’s α = 0.68, inom den 

socioemotionella domänen var α = 0.65 och för samtliga påståenden var α = 0.74. Analysen 

av intern konsistens redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. 

Analys av intern konsistens för domänerna och samtliga påståenden av RRL. 

 

 

 

Cronbach’s alfa 

 

Antal påståenden 

 

 

Kroppsfunktionsdomän 

Röstpatienter 

Röstfriska  

 

 

0.82 

0.68 

 

n = 6 

 

 

 

Socioemotionell domän 

Röstpatienter 

Röstfriska 

 

 

0.86 

0.65 

 

n = 4 

 

 

RRL total 

Röstpatienter 

Röstfriska 

 

 

0.90 

0.74 

 

n = 10 

 

RRL=Röstrelaterad livskvalitet  

 

Validitet 

Begreppsvaliditet  

Domän– och totalpoäng av RRL för samtliga deltagare i förhållande till deras självskattning 

av röstkvalitet redovisas i Tabell 3. I tabellen syns en ökande trend av medelvärdespoäng för 

de båda domänerna samt gällande totalpoängen, mellan de olika röstkvalitetsgrupperna. En 

tydlig medelvärdesdiskrepans syns mellan skalstegen Dålig och Halvbra för de båda 

domänerna och totalpoängen. 
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Tabell 3. 

Domän – och totalpoäng av RRL för samtliga deltagare i förhållande till deras självskattning 

av röstkvalitet.  

 

 

 

Dålig 

 

Halvbra 

 

Bra 

 

Mycket bra  

 

Utmärkt 

 

Antal (n) 

 

16 

 

62 

 

31 

 

54 

 

35 

 

Kroppsfunktions- 

Domän 

 

29.2 ±21.3 

 

65.8 ±16.0 

 

80.1 ±15.2 

 

92.9 ±9.7 

 

98.0 ±3.2 

 

 

Socioemotionell 

domän 

 

33.6 ±23.3 

 

73.9 ±20.3 

 

86.3 ±15.8 

 

96.3 ±9.3 

 

98.0 ±6.0 

 

RRL total 

 

31.1 ±20.5 

 

69.0 ±16.2 

 

82.5 ±13.9 

 

94.3 ±8.8 

 

98.0 ±3.0 
Medelvärde±SD                         RRL:s råpoäng omräknade med algoritm 

RRL=Röstrelaterad livskvalitet  

 

ANOVA visade att det fanns signifikanta skillnader mellan röstkvalitetsgrupperna (Dålig – 

Utmärkt) gällande totalpoäng på RRL och poäng för de båda domänerna. För 

kroppsfunktionsdomänen var skillnaden mellan röstkvalitetsgrupperna F(4, 193) = 102.4, p< 

0.001, partial η
2
 = 0.68, för socioemotionell F(4, 193) = 64.0, p< 0.001,  partial η

2
 = 0.57, 

och för totalpoängen F(4, 193) = 101.2, p< 0.001,  partial η
2
 = 0.68. Var skillnaden fanns 

bestämdes av Dunnet’s T3 post- hoc test. Vad gäller kroppsfunktionsdomänen skilde sig 

samtliga röstkvalitetsgrupper signifikant från varandra (p< 0.05). Gällande socioemotionell 

domän och totalmedelvärdespoängen skilde sig samtliga röstkvalitetsgrupper från varandra 

förutom grupperna Mycket bra och Utmärkt där skillnaderna inte var signifikanta (p = 0.96 

respektive p = 0.06). 

 

Den vänstra delen av Tabell 4 visar domän- och totalpoäng av RRL för samtliga deltagare och 

jämförelse mellan röstpatienter och röstfriska. Röstpatienterna skattade lägre på RRL gällande 

både kroppsfunktion och den socioemotionella domänen än gruppen röstfriska (p<0.001). 

Formulärets förmåga att differentiera mellan dessa grupper var god. 
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Tabell 4. 

Medelvärden för domän- och totalpoäng av RRL och RHI för samtliga deltagare och 

jämförelse mellan röstpatienter och röstfriska.  

 RRL 
 

RHI 

 

 

 

Domän Alla 

N=198 

RP 

n=88 

RF 

n=110 

P-

värde* 

RP/RF 

Alla 

N=198 

RP 

n=88 

RF 

n=110 

P-värde* 

RP/RF 

Kropps-

Funktion/ 

Funktionell 

&Kroppslig 

78.2 

±23.4 

58.5 

±21.5 

93.9 

±7.9 
<0.001 

18.6 

±17.3 

34.2 

±13.9 

6.1   

 ±5.7       
<0.001 

Social-

Emotionell/ 

Emotionell 

83.0 

±23.5 

65.0 

±24.8 

97.3 

±6.3 
<0.001 

5.7     

±7.9 

11.7  

±8.3 

1.0 

 ±2.1 
<0.001 

Totalt 80.1 

±22.6 

61.2 

±21.4 

95.2 

±6.3 

<0.001 24.4 

±24.6 

45.9 

±21.4 

7.1 

±7.3 

<0.001 

Medelvärde±SD RP=Röstpatienter RF=Röstfriska                      RRL:s råpoäng omräknade med algoritm 

RRL=Röst Relaterad Livskvalitet RHI=Röst Handikapp Index 

*t-test 

 

Kriterierelaterad validitet  

I den högra delen av Tabell 4 redovisas resultatet av skattningen av RHI. I likhet med 

resultatet av RRL skattade röstpatienterna lägre än de röstfriska gällande domänerna och 

totala RHI.   

 

Pearson’s korrelationsanalys användes för att undersöka förhållandet mellan RRL:s och RHI:s 

respektive domäner och totalpoäng. Kroppsfunktionsdomänen av RRL jämfördes med det 

sammanlagda resultatet av domänerna funktionell och kroppslig av RHI. Det fanns en 

signifikant negativ korrelation mellan dessa variabler, r = - 0.92, p< 0.001. Även mellan 

RRL:s socioemotionella domän och RHI:s emotionella domän fanns en signifikant negativ 

korrelation r = - 0.91, p< 0.001. Vidare fanns en signifikant negativ korrelation mellan de 

båda formulärens totalpoäng, r = - 0.94, p< 0.001. I Tabell 5 redovisas dessa resultat.  
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Tabell 5. 

Resultat från Pearson’s korrelationsanalys av RRL:s respektive RHI:s domäner och 

totalpoäng för samtliga deltagare, n = 198.  

 
 

 

RHI funktionell och 

kroppslig domän 

 

 

RHI emotionell 

domän 

 

RHI total 

 

 

RRL 

kroppsfunktions- 

domän 

 

 

- 0.92* 

 

 
 
 

 

 

RRL socioemotionell 

domän 

  

- 0.91* 
 

 

RRL total 
  

 

 

- 0.94* 

RRL=Röst Relaterad Livskvalitet RHI=Röst Handikapp Index                     RRL:s råpoäng omräknade med algoritm 

* p< 0.001     

 

Diskussion 

Syftet med studien var att översätta och validera det amerikanska självskattningsformuläret 

Voice-Related Quality of Life eftersom ett sådant instrument saknats på svenska.  

 

Reliabilitet 

Resultaten av Cronbach’s alfa-analysen visade på höga värden både för domäner och för 

formulärets samtliga tio påståenden gällande röstpatientgruppen (Tabell 2). Samtliga värden 

låg kring 0.8, vilket tyder på god homogenitet för formulärets påståenden (George & Mallery, 

2003). Detta innebär att formulärets reliabilitet kan sägas vara god. Den röstfriska gruppens 

resultat skilde sig från röstpatientgruppen då den genomgående fick lägre värden. 

Svarsvariationen hos den röstfriska gruppen var mer homogen då de flesta genomgående 

skattade det lägsta alternativet på skalan. Ju mer heterogena skattningssvar, desto större blir 

variationen för totalpoängen. Detta ger ett högre alfa-värde, vilket är en indikation på hög 

reliabilitet (Streiner, 2003).  Skillnaden mellan de båda gruppernas värden kan antas bero på 

att deltagarna i röstpatientgruppen hade olika stora svårigheter relaterat till sina röstproblem, 

beroende exempelvis på var i behandlingen de befann sig, yrke eller fritidsintressen. Dessa 

deltagare skattade därför med en större variation gentemot varandra. Reliabiliteten är hög för 

gruppen röstpatienter, men lägre för gruppen röstfriska vilket innebär att RRL presterar bättre 

då det administreras till individer med röstproblematik. Eftersom originalformuläret V-RQOL 
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syftar till att användas i den kliniska bedömningen av röststörningar och för att mäta 

behandlingseffekt av dessa (Hogikyan & Sethuraman, 1999) anses den höga reliabiliteten för 

patientgruppen vara av större vikt än resultatet för gruppen utan röstproblem.   

 

Validitet  

Begreppsvaliditet 

ANOVA-analysen visade att det finns ett samband mellan den skattade röstkvaliteten och 

medelvärdena av RRL-poängen (Tabell 3). För kroppsfunktionsdomänen skilde sig samtliga 

skalsteg (Dålig – Utmärkt), men inte för den socioemotionella domänen och för totalpoängen. 

Detta föranleder en diskussion kring skalstegen och benämningen av dessa. Mycket bra och 

Utmärkt kan anses vara två närliggande uttryck betydelsemässigt vilket resulterar i den icke-

signifikanta skillnaden. Den stora diskrepansen mellan medelvärdena gällande skalstegen 

Dålig och Halvbra kan förklaras genom att uttrycket ”dålig” kan anses vara det enda 

skalsteget med tydlig negativ klang. 

 

T-testets resultat visade att formuläret har en god förmåga att skilja mellan röstpatienter och 

röstfriska (Tabell 4). Denna signifikans är mycket tydlig och bekräftar de studier som visat att 

röststörningar har en signifikant negativ inverkan på livskvaliteten (Jones et al., 2006; 

Krischke et al., 2005; Rasch et al., 2005; Wilson et al., 2002). De demografiska data som 

presenterades i Tabell 1 över ålder och kön skilde sig något gällande gruppen med 

röstpatienter och gruppen röstfriska. Detta bör beaktas då ålder och kön har ett samband med 

röstproblematik och lägre röstrelaterad livskvalitet (Aronsson & Bless, 2009; Rasch et al., 

2005). Detta kontrollerades också i och med kontrollfrågan ”Har du under de två senaste 

veckorna upplevt dig ha röstproblem?” som medföljde samtliga formulär. 

  

Sammanfattningsvis demonstreras formulärets begreppsvaliditet tydligt av relationen mellan 

självskattad röstkvalitet och medelvärdspoängen av RRL och den stora skillnaden i 

poängmedelvärden för röstpatienter och röstfriska. 

 

Kriterierelaterad validitet  

Pearson’s korrelationsanalys visade att det fanns en stark signifikant negativ korrelation 

mellan RRL:s och RHI:s domäner och totalpoäng. Denna starka korrelation är i enlighet med 

resultatet av studien av Portone et al. (2007) där originalformulären jämfördes. Korrelationen 
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kan bekräfta att båda formulär mäter dysfoni-specifik livskvalitet precis som Portone et al. 

(2007) hypotiserade om i sin studie. Att sambandet var negativt beror på skillnaden i de två 

formulärens poängskalor. En hög poäng på RRL innebär god livskvalitet (se Appendix IV) 

medan förhållandet är det motsatta för RHI (Jacobson et al., 1997).  

 

Då båda originalformulär, V-RQOL och VHI, är grundade utefter ICF (Aronson & Bless, 

2009) kan det också ses som en förklaring och bekräftelse att RRL och RHI korrelerade väl 

med varandra. Då RHI består av fler påståenden kan det tänkas ha en mer omfattande 

koppling till ICF. RHI-formuläret har en domän mer än RRL vilket kan göra det enklare att 

applicera på ICF:s olika delar. Eftersom det råder en stark korrelation mellan formulären, trots 

att RRL har färre antal påståenden, tyder det på specificitet hos påståendena vilket kan ses 

som en styrka. RRL är kortare och kan därför anses kräva en mindre arbetsinsats jämfört med 

RHI, vilket även Hogikyan & Sethuraman (1999) konstaterade vid skapandet och 

valideringen av originalformuläret. I regel är korta formulär som RRL mer attraktiva för 

stressade kliniker (Deary et al., 2004). Sammanfattningsvis visar den starka korrelationen 

mellan RRL och ”the gold standard” RHI (Kasper et al. 2011) på god kriterierelaterad 

validitet. 

 

Resultaten gällande reliabilitet och validitet överensstämmer väl med valideringsresultaten av 

originalformuläret V-RQOL (Hogikyan & Sethuraman, 1999) samt resultaten av andra 

översättningar av formuläret (Deshpande et al., 2009; Gasparini & Behlau, 2007; 

Schwanfelder et al., 2008). 

 

Metoddiskussion 

Översättningsförfarande  

Översättningen av V-RQOL skedde till stor del ordagrant, men viss hänsyn togs till språkliga 

och kulturella skillnader (se Appendix II för den slutgiltiga översättningen av V-RQOL). I 

syfte att få en så enhetlig problemgraderingsskala som möjligt användes för ”amount” det 

svenska ordet ”omfattning”. För att kunna applicera detta uttryck på de olika skalstegen var 

det nödvändigt att frångå originalskalans formulering gällande skalsteg 4, där ”A lot” blev 

”Stor omfattning”. Ytterligare ett uttryck som inte översattes ordagrant var ”Fair”, som ingår i 

skalan för skattning av den egna röstkvaliteten. Då det inte fanns något direkt motsvarande 

ord på svenska användes uttrycket ”Halvbra”. Som diskuterats kan det tänkas att steget från 
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”Dålig” blir stort då ”Halvbra” kan anses ha en viss positiv klang. Den relationen finns även i 

originalformulärets uttryck ”Bad” och ”Fair”. En stor avvikelse från originalformuläret är att 

parenteserna, med frasen ”because of my voice”, efter påståendena 4, 5, 6, 7, 8 och 10 

utelämnades. Dessa ansågs vid översättningen vara redundanta, men efter synpunkter under 

datainsamlingen om dess relevans läggs dessa till i slutversionen av RRL. Ifyllandet av 

formuläret kunde ske utan att deltagarna övervakades, vilket kan tolkas som att komplexiteten 

är låg, påståendena är klart uttryckta och/eller att syftet med formuläret är tydligt.  

 

Rekryteringsförfarande 

Då formulären för röstpatienterna presenterades av ett flertal olika logopeder kan 

beskrivningen av studien ha varierat. Då studien presenterades för logopederna på ett enhetligt 

sätt och patienterna gavs tillgång till ett informationsbrev bör detta dock inte ha påverkat 

resultatet i någon större omfattning. Tillvägagångssättet att låta röstpatienterna få med sig 

formulär och svarskuvert hem bidrog säkerligen till det relativt höga bortfallet då stort ansvar 

lades på deltagarna. Trots den relativt korta insamlingsperioden uppnåddes önskad storlek på 

röstpatientgruppen med god marginal.  

 

Kontrollgruppen valdes ut genom tillgänglighetsprincipen vilket ledde till att en del av 

deltagarna kan ha medverkat i studien på grund av ett intresse för röst. Ett röstintresse kan 

tänkas innebära en större medvetenhet för den egna rösten, vilket kan ha påverkat hur de 

skattade. 

 

Slutsatser  

Den svenska översättningen av V-RQOL, RRL, har god validitet och reliabilitet, och kan 

anses medföra en liten arbetsinsats för patient och kliniker. Formuläret är ett värdefullt tillägg 

i den kliniska bedömningen av röststörningar eftersom det inte tidigare har funnits ett 

instrument på svenska som mäter röstrelaterad livskvalitet.  

 

Framtida studier 

Något som inte har varit möjligt att genomföra under denna studie har varit att undersöka 

RRL:s känslighet för förändring. Därför kan behandlingseffekt vara ett framtida projekt då 

känslighet hos instrumentet mäts. Vidare skulle det vara intressant att ta hänsyn till olika typer 

av röstdiagnoser för att kunna jämföra dessa mot varandra gällande röstrelaterad livskvalitet. 
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Det skulle även vara intressant att jämföra olika åldersgrupper för att undersöka hur den 

röstrelaterade livskvaliteten påverkas av den åldrande rösten.   
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Appendix I - Formellt godkännande till översättning och validering av V-RQOL 

 

 

Dear professor Hogikyan, 

 

We are interested in translating your enquiry V-RQOL published in J Voice. 1999 

Dec;13(4):557-69 into Swedish. The translation process will be made according to the 

procedure using back-translation. A reliability and validity analyses will also be made using 

both vocally healthy individuals and patients. The project will be presented at a public 

seminar in May 2012 at the faculty of Health Sciences (medical faculty), Linköping 

University as a master thesis. Hope for a positive response. 

 

Best regards, 

 

Anita McAllister 

Assistant professor, SLP 

Faculty of Health Sciences, Linköping University 

Unit for Speech and Language pathology/IKE 

SE-581 85 Linköping 

SWEDEN 

 

 

 

Svar från Norman Hogikyan den 18 augusti 2011: 

  

 

Excellent!  Thank you for your message.  We would enjoy hearing updates about your 

research and paper when they are completed. 

 

Best wishes. 

 

Norman Hogikyan 
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Appendix II - Förteckning över den slutgiltiga översättningen av V-RQOL 

 

We are trying to learn more about how a 

voice problem can interfere with your day-to-

day activities. On this paper, you will find a 

list of possible voice-related problems. Please 

answer all questions based upon what your 

voice has been like over the past two weeks. 

There are no "right" or "wrong" answers.  

 

Vi vill lära oss mer om hur röstproblem kan 

påverka dina dagliga aktiviteter. I detta 

formulär finner du en lista med ett antal 

möjliga röstrelaterade problem. Svara på alla 

frågor utifrån hur din röst har varit de 

senaste två veckorna. Det finns inga ”rätta” 

eller ”felaktiga” svar. 

Considering both how severe the problem is 

when you get it, and how frequently it 

happens, please rate each item below on how 

"bad" it is (that is, the amount of each 

problem that you have). Use the following 

scale for rating the amount of the problem: 

 

Med hänsyn både till hur svårt problemet är 

när det inträffar, och hur ofta det inträffar, 

värdera varje punkt här nedanför kopplat till 

hur svårt det är (dvs. omfattningen av varje 

problem du har). Använd följande skala för 

att värdera hur omfattande problemet är:     

1 = None, not a problem 

2 = A small amount 

3 = A moderate (medium) amount 

4 = A lot 

5 = Problem is as "bad as it can be" 

 

1: Inga/ inget problem  

2: Liten omfattning   

3: Måttlig omfattning 

4: Stor omfattning 

5: Problemet är så svårt som det kan bli 

How much of a problem is this? Hur stort problem är det här?                        

Because of my voice, På grund av min röst, 

1. I have trouble speaking loudly or being 

heard in noisy situations 

1.  har jag svårt att tala högt eller bli hörd i 

situationer med mycket buller 

2. I run out of air and need to take frequent 

breaths when talking. 

2.  får jag slut på luft och behöver ta 

upprepade andetag när jag talar 

3. I sometimes do not know what will come 

out when I begin speaking. 

3.  vet jag inte alltid hur det kommer låta när 

jag börjar tala 
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4. I am sometimes anxious or frustrated 

(because of my voice). 

4.  är jag ibland bekymrad eller frustrerad 

(på grund av min röst) 

5. I sometimes get depressed (because of my 

voice). 

5.  blir jag ibland nedstämd (på grund av 

min röst) 

6. I have trouble using the telephone (because 

of my voice). 

6.  har jag svårt att använda telefonen (på 

grund av min röst) 

7. I have trouble doing my job or practicing 

my profession (because of my voice). 

7.  har jag svårt att utföra mitt jobb eller 

utöva mitt yrke (på grund av min röst) 

8. I avoid going out socially (because of my 

voice). 

8.  undviker jag att delta i sociala 

sammanhang (på grund av min röst) 

9. I have to repeat myself to be understood. 9.  måste jag upprepa mig för att bli förstådd 

10. I have become less outgoing (because of 

my voice). 

10.  har jag blivit mindre utåtriktad (på 

grund av min röst) 

The overall quality of my voice during the 

last 2 weeks has been (please circle): 

Den övergripande kvalitén av min röst de 

senaste två veckorna har varit (var god ringa 

in): 

Poor  Fair  Good  

Very Good  Excellent 

Dålig Halvbra Bra 

Mycket bra Utmärkt 
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Appendix III – Slutgiltig version av RRL 

 

Röstrelaterad livskvalitet (RRL) 

 

 

NAMN:__________________________________________DATUM:_______________ 

 

Vi vill lära oss mer om hur röstproblem kan påverka dina dagliga aktiviteter. I detta formulär finner du 

en lista med ett antal möjliga röstrelaterade problem. Svara på alla frågor utifrån hur din röst har varit 

de senaste två veckorna. Det finns inga ”rätta” eller ”felaktiga” svar. 

 

Med hänsyn både till hur svårt problemet är när det inträffar, och hur ofta det inträffar, värdera varje 

punkt här nedanför kopplat till hur svårt det är (dvs. omfattningen av varje problem du har).  

 

Använd följande skala för att värdera hur omfattande problemet är:     

 

                                                                                  1: Inga/ inget problem  

                                                                                  2: Liten omfattning   

                                                                                  3: Måttlig omfattning 

                                                                                  4: Stor omfattning 

                                                                                  5: Problemet är så svårt som det kan bli 

 

På grund av min röst,                                                             Hur stort problem är det här?                        

  1.  har jag svårt att tala högt eller bli hörd i situationer med mycket buller 1 2 3 4 5 

  2.  får jag slut på luft och behöver ta upprepade andetag när jag talar 1 2 3 4 5 

  3.  vet jag inte alltid hur det kommer låta när jag börjar tala 1 2 3 4 5 

  4.  är jag ibland bekymrad eller frustrerad (på grund av min röst) 1 2 3 4 5 

  5.  blir jag ibland nedstämd (på grund av min röst) 1 2 3 4 5 

  6.  har jag svårt att använda telefonen (på grund av min röst) 1 2 3 4 5 

  7.  har jag svårt att utföra mitt jobb eller utöva mitt yrke 

 (på grund av min röst) 

1 2 3 4 5 

  8.  undviker jag att delta i sociala sammanhang (på grund av min röst) 1 2 3 4 5 

  9.  måste jag upprepa mig för att bli förstådd 1 2 3 4 5 

10.  har jag blivit mindre utåtriktad (på grund av min röst) 1 2 3 4 5 

 

 

Den övergripande kvalitén av min röst de senaste två veckorna har varit (var god ringa in): 

 

Dålig Halvbra Bra Mycket bra Utmärkt 

 

Sv. version 1 av Gustafsson & Larsson 2012 



31 
 
 

Appendix IV - Poängräkningsalgoritm för mätning av RRL 

 

Poängräkningsalgoritm för mätning av RRL 

 

RRL allmän poängräkningsalgoritm  

    (
 å  ä                 ä             

                å  ä           
)      

 

Socio- emotionell domän (element 4, 5, 8, 10) 

    (
         

  
)      

 

Kroppsfunktionsdomän (element 1, 2, 3, 6, 7, 9) 

    (
         

  
)      

 

Totalpoäng (element 1 – 10) 

    (
          

  
)      

 

 

Exempel för totalpoäng: 

Om råpoängen är 30 (det vill säga om ”en måttlig omfattning” förekommer i alla element), så 

beräknas det: 

    (
  

  
)      

      (        )                          

 

 

 

 

 

 

 

 
Sv. version 1 av Gustafsson & Larsson 2012 
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Appendix V – Informationsbrev 

 

Informationsbrev om deltagande i röststudien: 

Översättning och validering av Voice-Related Quality of Life 

 

Riktad till dig med röstproblem. 

 

Vi heter Erik Gustafsson och Fredrik Larsson och läser sista året på logopedprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Vi ska skriva vår magisteruppsats där syftet är att översätta ett 

amerikanskt självskattningsformulär, Voice-Related Quality of Life, till svenska och sedan 

utpröva det. Formuläret handlar om röstbesvär och dess påverkan på individens livskvalité. 

Förhållandet mellan röstbesvär och livskvalitet är avgörande för diagnosticering och 

behandling av röstproblem. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras och presenteras 

vårterminen 2012. 

 

Till vår studie behöver vi en deltagargrupp där individer ingår som anser sig ha någon form av 

röstproblem. Det vi vill att du som deltagare ska göra är att fylla i formuläret Voice- Related 

Quality of Life. Utöver detta kommer du även få fylla i ett redan etablerat röstformulär, Röst 

Handikapp Index, i syfte att jämföra resultaten av de två formulären. Båda formulären består 

av ett antal frågor angående (eventuella) röstbesvär. Tidsåtgången är beräknad till ca 10 - 15 

minuter. Efter att du har fyllt i formulären förseglar du dessa i bifogat svarskuvert och lägger 

det i brevlådan. 

 

Deltagande i denna studie är frivilligt och kommer vara anonymt. Det är endast vi som jobbar 

med studien som tar del av individuella uppgifter och resultat. De data vi samlar in förvaras 

på ett säkert sätt och analyseras på gruppnivå. All personlig information kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

 

Önskar du avbryta deltagandet i studien kan du när som helst göra detta och behöver inte 

uppge något skäl. Din logopedkontakt kommer inte att påverkas av avbrytande av deltagande 

i studien. 

 

Om du väljer att delta skriver du på nästa sida under att du intygar att du har fått information 

om studien och vill delta. 

 

Önskas mer information, var god kontakta oss: 

 

Erik Gustafsson – Mail:    Tel:  

Fredrik Larsson – Mail:     Tel:  

 

Eller vår handledare: 

Docent Anita McAllister  – Mail:  
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Appendix VI - Informationsbrev 

 

Informationsbrev om deltagande i röststudien: 

Översättning och validering av Voice-Related Quality of Life 

 

Riktad till dig utan upplevda röstproblem. 

 

Vi heter Erik Gustafsson och Fredrik Larsson och läser sista året på logopedprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Vi ska skriva vår magisteruppsats där syftet är att översätta ett 

amerikanskt självskattningsformulär, Voice-Related Quality of Life, till svenska och sedan 

utpröva det. Formuläret handlar om röstbesvär och dess påverkan på individens livskvalité. 

Förhållandet mellan röstbesvär och livskvalitet är avgörande för diagnosticering och 

behandling av röstproblem. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras och presenteras 

vårterminen 2012.  

 

Till vår studie behöver vi en deltagargrupp där individer ingår som inte anser sig ha någon 

form av röstproblem. Det vi vill att du som deltagare ska göra är att fylla i formuläret Voice- 

Related Quality of Life. Utöver detta kommer du även få fylla i ett redan etablerat 

röstformulär, Röst Handikapp Index, i syfte att jämföra resultaten av de två formulären. Båda 

formulären består av ett antal frågor angående (eventuella) röstbesvär. Tidsåtgången är 

beräknad till ca 10 - 15 minuter.    

 

Deltagande i denna studie är frivilligt och kommer vara anonymt. Det är endast vi som jobbar 

med studien som tar del av individuella uppgifter och resultat. De data vi samlar in förvaras 

på ett säkert sätt och analyseras på gruppnivå. All personlig information kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

 

Önskar du avbryta deltagandet i studien kan du när som helst göra detta och behöver inte 

uppge något skäl.  

 

Om du väljer att delta skriver du på nästa sida under att du intygar att du har fått information 

om studien och vill delta. 

 

Önskas mer information, var god kontakta oss: 

 

Erik Gustafsson – Mail:      Tel:  

Fredrik Larsson – Mail:    Tel: 

 

Eller vår handledare: 

Docent Anita McAllister  – Mail:  
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Appendix VII - Blankett om informerat samtycke 

 

Blankett om informerat samtycke 

 

 

Översättning och validering av Voice-Related Quality of Life 

 

 

Om ni har några frågor om informationen som delgivits eller om projektet bör ni fråga 

projektansvariga innan ni bestämmer er för att delta.  

 

 

Deltagarens samtycke  

 

 

Jag………………………………………....................... 

 

 

 

- Har fått tillräcklig information om studien, anser mig förstå vad den innebär och 

samtycker till att delta.  

- Har förstått min rätt att när som helst avbryta mitt deltagande  

- Samtycker till att min personliga information kommer att behandlas i 

forskningsstudiens syfte och förstår att detta kommer ske konfidentiellt  

 

 

 

 

Underskrift 

 

 

……………………………………….......................... 

 

 

Datum  

 

 

……………………………………….......................... 

 

 


