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Tube Phonation or Traditional Swedish Voice Therapy? – A Comparative 
Study of two Voice Therapy Methods 

Abstract	  

Tube phonation and traditional Swedish voice therapy are two of the most common voice 

therapy options in Sweden today. As a researcher, it is important to continually evaluate available 

therapy options to make health care more qualitative and cost effective. Are there differences in 

treatment effect between these two voice treatments? If so, are the differences so obvious that it 

is possible to conclude that one treatment should be preferred over the other? 

Analyses of a patient material, before and after treatment, which included acoustic analysis, 

perceptual analysis by a group of experienced speech-language therapists and patients' self-

assessments were made aiming to answer what effect the two treatment options have in these 

areas. 

The patient material consisted of 28 patients, of whom 23 completed the therapy. Twelve of 

them received treatment with tube phonation while the remaining eleven patients received 

traditional Swedish voice therapy. Besides audio recordings, the material consisted of patients' 

self-assessments pre- and post-therapy, including VHI and Swe-VAPP forms. 

The treatment effect on acoustic parameters was inconclusive. The perceptual parameters 

aphonia, hyper function, and creaking improved over the entire sample, regardless of the type of 

voice therapy. Clear improvements were seen in the patients' self-assessments after both therapy 

methods. Voice therapy thus gives positive results, but no differences in treatment effect between 

the two different methods of voice therapy were seen. 

Keywords: Voice therapy, tube phonation, traditional Swedish voice therapy, comparative study, 

perceptual analysis, acoustic analysis, self-assessment. 

 

 

 

  



 
 

Sammanfattning	  

Rörfonation och traditionell svensk röstbehandling är två av de vanligaste 

behandlingsalternativen inom svensk röstlogopedi idag. Som forskare är det viktigt att 

kontinuerligt utvärdera de behandlingar som erbjuds för att göra vården mer kvalitativ och 

kostnadseffektiv. Finns det skillnader i behandlingseffekt mellan dessa två röstbehandlingar? Är 

skillnaderna så tydliga att det går att fastslå att den ena behandlingen är att föredra framför den 

andra? 

Med analyser av ett patientmaterial, före och efter behandling, i form av akustisk analys, 

perceptuella bedömningar av en grupp erfarna logopeder samt patienternas självskattningar syftar 

föreliggande uppsats till att besvara vad behandlingsformerna har för effekt inom dessa områden.  

Patientmaterialet bestod av totalt 28 patienter varav 23 fullföljde behandling. Tolv av dessa erhöll 

behandling med rörfonation medan resterande elva patienter erhöll traditionell svensk 

röstbehandling.. Utöver röstinspelningar bestod materialet av patienternas självskattningar, i form 

av RHI- och Swe-VAPP-formulär. 

Gällande behandlingseffekt på akustiska parametrar kunde inga slutsatser dras. De perceptuella 

parametrarna afoni, hyperfunktion och knarr förbättrades sett till hela urvalet, oavsett typ av 

röstbehandling. Tydliga förbättringar sågs i patienternas självskattningar efter båda 

behandlingsmetoderna. Röstbehandling ger således positiva resultat, men några skillnader i 

behandlingseffekt mellan de två olika metoderna för röstbehandling kunde inte påvisas. 

 

Nyckelord: Röstbehandling, rörfonation, traditionell svensk röstbehandling, jämförande studie, 

perceptuell analys, akustisk analys, självskattning. 
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Förord	  

Stort tack till alla lyssnare i den perceptuella bedömningsgruppen för ert arbete och er glada 

inställning till att jobba några extra timmar, timmar som gjorde denna studie möjlig. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Anita McAllister för ditt stöd under 

uppsatsskrivandet. Din entusiasm vid möten och konsultation gjorde att svåra frågor sällan 

kändes särskilt betungande. 

Örjan Dahlström förtjänar även ett omnämnande i dessa förord då hans statistiska kunskap var 

ovärderlig för de statistiska beräkningarna i föreliggande uppsats. Det tackar vi för. 

 

 

Jerker Franzén & Hannes Wijkmark, Linköping den 20 maj 2013. 
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1. Inledning	  

Historiskt sett har den medicinska vården fungerat på ett sådant sätt att terapeuter och 

vårdpersonal utövat sitt arbete baserat på sin medicinska utbildning, klinisk erfarenhet och de 

rutiner och arbetssätt som funnits på arbetsplatsen (Rodwin, 2001). Logopedi och röstterapi har 

inte varit något undantag och flera forskare har påtalat behovet av evidensbaserade 

behandlingsmetoder (Bassiouny, 1998; Pring, 2004; Dodd, 2008). Avsaknaden av högkvalitativa 

forskningsstudier har troligen varit en avgörande faktor till denna brist (Dodd, 2008; 

Ruotsalainen et al., 2009). De studier som gjorts angående röstbehandling har ofta undersökt om 

behandlig givit en generell effekt utan att närmare fokusera på behandlingsmetod. Jämförande 

studier mellan olika metoder har gjorts, framförallt vid behandling av personer med röstkrävande 

yrken, men faktorer som olika mätmetoder, lågt deltagarantal samt brist på beskrivning av 

interventionen har omöjliggjort meta-analyser och att inga generella slutsatser har kunnat dras 

(Ziegler, Gillespie & Verdolini-Abbott, 2010; Ruotsalainen et al, 2009). 

I föreliggande studie jämförs två typer av röstbehandling, rörfonation och så kallad traditionell 

svensk röstbehandling för att undersöka om det föreligger någon skillnad i behandlingseffekt. 

Studien kan ses som ett steg i att skapa ytterligare evidens för röstbehandling generellt och även 

val av behandlingsmetod baserat på uppnådd effekt. 

2. Bakgrund	  

2.1	  Vikten	  av	  evidensbaserad	  vård	  

Sjukvård är en samhällsfunktion som upptar en stor del av samhällets totala kostnader, men trots 

detta är det påfallande lite av den totala budgeten som används för att säkerställa att patienten får 

bästa tillgängliga vård (Levi, 2009). Detta kan leda till att ineffektiva utrednings- och 

behandlingsmetoder såväl avseende nytta ur ett hälsoperspektiv som avseende 

kostnadseffektivitet, används och rekommenderas inom sjukvården (Gray, 2009). 

Begreppet evidensbaserad medicin (EBM) innebär att patienten erbjuds den metod som har bästa 

tillgängliga vetenskapliga evidens (Sackett, Rosenberg, Gray & Richardson, 1996). Men trots att 

svensk sjukvårdspersonal är skyldiga att utöva sitt yrke enligt EBM är detta något som långt ifrån 

alltid förekommer på vårdinrättningar runtom i Sverige (Levi, 2009). Det kan bero på flera 

orsaker, som att förlegade metoder används för att de har blivit rutin, antingen av 
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bekvämlighetsskäl eller att någon anser att metoden har gett en positiv effekt vid något tillfälle 

(Levi, 2009; Gray, 2009). 

2.1.1	  Evidensbaserad	  röstterapi	  

Inom röstbehandling finns inte många studier som når upp till de krav som ställs på studier med 

hög evidensgrad, och de som finns, varav en del med positiva resultat (MacKenzie, 2001; 

Wingate et al., 2007), har för få deltagare eller är inte av tillräckligt hög kvalitet för att ligga till 

grund för generella riktlinjer (Ruotsalainen et al, 2009; Bos-Clark & Carding, 2011). Denna brist 

på evidens betyder inte att röstbehandling inte har en positiv effekt utan pekar snarare på 

svårigheter att genomföra kontrollerade och randomiserade behandlingsstudier. 

Orsaken till dessa svårigheter är förmodligen multifaktoriell. En viktig anledning kan vara att 

likartade röststörningssymptom kan ha olika etiologi (Colton, Casper & Leonard, 2006), vilket 

har gjort det svårt att åstadkomma en generellt accepterad indelning av röstavvikelser (Oates, 

2004). Därför uppstår gärna breda diagnosgrupper med stor heterogenitet som följd, något som 

medför svårigheter i forskningsarbetet (Pring, 2004). 

På grund av röstbehandlingens i många fall beteendeinriktade terapi och avsaknad av en 

detaljerad tillvägagångssplan ställer behandlingen dessutom stora krav på terapeuten. Detta kan 

innebära att behandlingens resultat blir mer beroende av terapeutens skicklighet än metoden i sig 

(Sellars, Carding, Deary, MacKenzie & Wilson, 2002; Dunnet, MacKenzie, Sellars, Robinson & 

Wilson, 1997). Förutsatt att inte alla personer i en studie kan behandlas av samma terapeut kan 

detta också ge varierade procedurer i en klinisk forskningsstudie.  

Att mäta vad som är en ”normal” röst är dessutom svårgenomförbart eftersom det inte finns en 

accepterad definition på vad en normal röst är (Colton et al., 2006). En röststörning definieras 

enligt Roy et al. (2007), som när rösten inte fungerar eller låter som den vanligtvis gör eller om 

rösten påverkar kommunikationen negativt.  Det råder också olika uppfattningar angående vilka 

parametrar som skall ingå vid redovisandet av studiers resultat (Dejonckere et al, 2001). Olika 

studier har använt olika utvärderingsmått vilket försvårat arbetet med meta-analyser för att 

utvärdera forskningsläget inom området. 

Sammanfattningsvis finns det ur röstsynpunkt väldigt många individuella påverkande faktorer 

som kan vara kopplade till individen eller till omgivningen. Till exempel verkar det finnas 

skillnader i hur olika personer påverkas av samma röstbelastning. I en studie av Åhlander, Rydell 

och Löfqvist (2012) förklaras att ett begränsat antal personer i en grupp uppvisar röstproblem, en 
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grupp där alla har utsatts för samma röstbelastning, med att deras beteende skiljer sig åt från de 

som inte får problem. Det kan till exempel innebära förmågan att kunna hantera stress. 

2.2	  Normal	  röstbildning	  

Röstbildning sker genom andning, fonation och artikulation. Med muskelkraft pressas luft upp 

från lungorna till ansatsröret, där stämbanden sätts i vibration vid fonation vilket ger upphov till 

en röstkälla. På sin väg till munhålan förstärks och modifieras röstkällan i ansatsröret genom dess 

form och håligheter, så kallad resonans (Aronson & Bless, 2009).  

Beroende på styrkan i muskelarbetet och inställningen av strukturer i och kring stämband, svalg 

och munhåla kan röstens uttryck förändras. Rösten kan sägas innefatta de tre komponenterna 

tonhöjd, röststyrka och röstkvalitet. Av dessa är tonhöjd och röststyrka två relativt konkreta och 

lättförstådda begrepp medan röstkvalitet är mer komplicerat och inbegriper flera undergrupper. 

Hur dessa tre komponenter realiseras beror på anatomin och fysiologin i de strukturer i kroppen 

som deltar i röstbildningen (Aronson & Bless, 2009). 

2.2.1	  Funktionella	  vs.	  Organiska	  röststörningar	  

Organiska röststörningar syftar på en typ av störning där det finns organiska förändringar på 

stämbandsnivå. Med funktionella röststörningar menas således röststörningar där inga organiska 

förändringar noteras men där rösten ändå är påverkad. Det finns även en tredje accepterad 

underkategori, funktionellt-organiska röststörningar där organiska förändringar uppstår till följd 

av ett funktionellt ofördelaktigt röstbeteende (Colton et al, 2006). 

Organiska röststörningar innebär en förändring på stämbanden, t ex Reinkes ödem eller olika 

typer av cystor (Colton et al, 2006). Det finns olika uppfattningar om hur funktionella 

röststörningar bör klassificeras (Titze, 1994; Verdolini, Rosen, Branski & Andrews, 2006). Det 

kommer som en naturlig följd av den mer diffusa karaktär som återfinns vid dessa typer av 

avvikelser. En del anser att funktionella diagnoser endast kan tilldelas patienter med total 

avsaknad av organiska förändringar medan andra även räknar in exempelvis polyper, 

stämbandsknottror med flera som tillkommit på grund av ett ofördelaktigt röstbeteende 

(Stemple, Stanley & Lee, 1995). I föreliggande studie kommer studieförfattarna fortsättningsvis 

använda sig av indelningarna funktionella och funktionellt-organiska röststörningar som är 

vanliga i Sverige (Lindestad & Södersten 2008).   
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2.3 Röstbehandling 

Patienter som söker sig till vården för röstbesvär utgör en högst heterogen grupp, ofta med 

diffusa symptom som det kan vara svåra att härleda bakgrunden till (Routsalainen, 2009). Detta 

har medfört att röstproblem är svåra att klassificera (Oates, 2004). Därtill används de 

röstbehandlingsmetoder som finns tillgängliga oftast inte för specifika röstproblem hos en 

heterogen patientgrupp utan för alla patienter med röstproblematik, eventuellt i kombination 

med andra metoder som logopeden valt (Mueller & Larson, 1992). Undantag finns dock i 

behandlingar som terapeutiskt profilerar sig med en tydlig målröst som lämpar sig för specifika 

röstproblem, som Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) och Confidential Voice Therapy 

(CVT) (Colton et al., 2006). 

Röstbehandling brukar delas in i två typer: direkt och indirekt behandling (Routsalainen, 2009). 

Direkt behandling inbegriper de åtgärder som riktas direkt mot talapparaten och 

röstproduktionen medan indirekt behandling utgörs av åtgärder som fokuserar på andra fysiska 

och psykiska funktioner. Till det sistnämnda räknas även rösthygieniska råd. 

2.3.1	  Traditionell	  svensk	  röstbehandling	  

Traditionellt sett har svensk logopedi inspirerats av olika metoder när det gäller behandling av 

röstproblem men fokus har inneburit att förändra ett ofördelaktigt beteende. Huvudmålet har 

ofta varit att minska muskelspänningar i talapparaten och optimera röstanvändandet för att på så 

sätt minska påfrestningar på stämbanden och normalisera aerodynamiska och akustiska värden 

(Hammarberg, 2001). Behandlingen bygger vanligtvis på fyra olika områden: 1) Rösthygieniska 

råd, 2) Röstövningar, 3) Avslappning samt 4) Andningsövningar (Holmberg, Hillman, 

Hammarberg, Södersten & Doyle, 2001). 

Mycket av det som utgör traditionell röstbehandling i Sverige idag bygger i grunden på 

accentmetoden (AM), en behandlingsmetod utvecklad av dansken Svend Smith under 30-talet 

(Thyme-Frökjaer, 2001). Huvudprincipen för AM, som är en holistisk metod, är att träna 

optimering av normala röstfunktioner för att på så sätt åstadkomma bättre koordination mellan 

andning, fonation, artikulation och kroppsrörelser. På detta sätt tränas felaktiga röstbeteenden 

bort på ett mer indirekt sätt än vad som är fallet i andra mer direkta metoder. Patienten ska inte 

kritiseras och uppmärksamheten får inte riktas mot ett felbeteende hos patienten (Thyme-

Frökjaer, 2001). 
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AM utgår från en tanke om att gå från enkla övningar till mer komplicerade (Thyme-Frökjaer, 

2001). Den börjar därför med enklare övningar men i och med att patienten blir bättre blir 

övningarna av alltmer komplicerad karaktär, detta sker dock stegvis och nästa steg inleds inte 

förrän patienten bemästrat tidigare steg. Detta gör att patienten nästintill aldrig ges en uppgift den 

inte klarar av och slipper på så sätt känna sig besegrad. Denna svårighetsgrad syftar både till 

komplexiteten i en speciell övning men även i vad som övas. Därför inleds ofta behandlingen 

med enbart andningsövningar, utan fonation, på grund av att en god andningsförmåga anses vara 

grunden för bra fonation (Thyme-Frökjaer, 2001). Positiva behandlingsresultat finns 

dokumenterade i flera studier. Enligt Kotby, El-Sady, Bassiouny, Abou Rass och Hegazi (1991) är 

AM effektiv mot alla typer av icke-organiska röststörningar, en del funktionellt organiska 

störningar såsom stämbandsknottror och kontaktgranulom och även vissa organiska röstproblem 

såsom enstaka fall av stämbandsförlamningar och cellförändringar. Fex, Fex, Shiromoto & 

Hirano (1994) undersökte en grupp personer med funktionella röststörningar och kom fram till 

positiva behandlingsresultat. Bassiouny (1998) behandlade en grupp om 42 patienter med både 

funktionella, funktionellt-organiska och organiska röstproblem. Patienterna delades slumpvis in 

två grupper, där en grupp endast fick rösthygieniska råd och en grupp fick rösthygieniska råd plus 

röstterapi enligt AM. Slutsatsen blev att gruppen som behandlades enligt AM fick ett signifikant 

bättre behandlingsutfall än gruppen som bara fick rösthygieniska råd.  

I traditionell svensk röstbehandling ingår också ofta inslag av ”Resonant Voice Therapy”, som är 

en behandling som går ut på att få en så stark och effektiv röst som möjligt med minsta möjliga 

ansträngning, vilket uppnås genom minskad spänning och flödig fonation (Stemple et. al, 2000). 

En resonant klingande röst uppnås genom att träna med resonansvänliga ljud som framkallar 

vibrationer i det alveolara kamområdet och andra näromliggande områden (Verdolini-Marston, 

1995). Metoden har bland annat gett positiva resultat för lärare med röstproblem (Chen, Hsiao, 

Hsiao, Chung & Chiang, 2007). 

Ninni Elliot är en svensk logoped som har bidragit mycket till utveckling och utformning av den 

röstbehandling som utförs i Sverige idag. I en nyligen publicerad bok författad i samverkan med 

flera logopeder och röstforskare beskriver Ninnie Elliot bakgrunden till röstbehandling för olika 

patientgrupper. (Elliot, 2009). 

2.3.2	  Rörfonation	  

Rörfonation, eller resonansrörsmetoden, är en modell för röstbehandling som uppkom i Finland 

på 60-talet. Behandlingen är avsedd för patienter med olika typer av röstbesvär och 
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resonansavvikelser men har även tillämpats för personer utan röstbesvär men med ett 

röstkrävande arbete eller fritidssysselsättning, som sångare och skådespelare (Simberg & Laine, 

2007). 

Rörfonation tillgår så att patienten håller i ett glasrör, med en för patienten speciellt anpassad 

längd mellan 26-28 cm, beroende på uppskattad längd av patientens ansatsrör. Läpparna sluts 

runt rörets ena ände med den andra änden nedsänkt en till flera cm under vattenytan beroende på 

typ av röstproblem (Sovijärvi, 1969). I denna position fonerar patienten i röret så att luften 

strömmar genom röret och möter vattnet, som utgör ett motstånd som luftströmmen måste 

passera. Motståndet kan vid behov modifieras genom att ändra rörändens djup i vattnet, där en 

djupare position ger ökat motstånd. Vid behandling med rörfonation ska djupet och rörets längd 

och tjocklek anpassas efter patientens besvär och upplevelse (Sovijärvi, 1969). Ofta får en del av 

det första behandlingsbesöket ägnas åt att prova sig fram till det rör som passar bäst för patienten 

i fråga (Simberg & Laine, 2007). 

Vid korrekt utförande har patienten en avspänd och upprätt sittställning samt håller en 

kontrollerad och konstant styrka i fonationen, så att en jämn ström av bubblor utgår från rörets 

ände och når vattenytan. Sovijärvi (1969; 1974) tillämpade logatomer, ungefärligen motsvarande 

sammanhängande ljudkombinationer, för rörfonation som jubbu:, jibbi:, jibm, nipm med flera, i 

syfte att ge en larynxsänkande effekt. Övningens syfte är även att åstadkomma en skonsam 

stämbandsvibration. Väsentligt är att patienten har en bra sittposition under träningen samt att 

vattenbehållaren står på rätt avstånd och i lagom höjd i förhållande till patienten så att övningen 

blir bekväm (Simberg & Laine, 2007). 

Ett fåtal studier vittnar om att rörfonation i vatten kan ha en god effekt på röstfunktionen 

(Sovijärvi, 1969; Laukkanen, 1995). Som metod för röstbehandling har rörfonation i vatten 

emellertid inte varit föremål för vetenskapliga studier varför evidens för metoden saknas. Det 

ogynnsamma evidensläget har förmodligen bidragit till att rörfonation som behandling inte haft 

någon stor internationell spridning, men förutom i Finland och Sverige används metoden även i 

Norge och Brasilien. Detsamma gäller rörfonation i vatten där plaströr använts, vilket å ena sidan 

ger en fördel i hållbarhet men å andra sidan ansetts brista i att det mjuka materialet inte ger 

patienten samma sensoriska återkoppling vid larynx (Simberg & Laine, 2007). 
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2.4	  Röstanalys	  

De patienter som kommer för röstbehandling genomgår alltid en grundlig utredning innan 

behandling påbörjas. Utöver anamnes och medicinsk bedömning, såsom larynxinspektion, 

analyseras rösten grundligt (Colton et al., 2006). Detta görs ofta perceptuellt, akustiskt samt med 

hjälp av självskattningsformulär. Den perceptuella bedömningen är en subjektiv bedömning där 

lyssnaren utgår från vad han/hon hör medan akustisk bedömning utförs genom att instrumentellt 

mäta olika parametrar i den akustiska ljudsignalen (Oates, 2009). Olika typer av självskattning 

ingår ofta i bedömningen där patienten får svara på ett antal röstrelaterade frågor. 

2.4.1	  Akustisk	  analys	  

Vid akustisk analys inom den kliniska logopedin är det brukligt att mäta grundtonsfrekvens samt 

någon typ av perturbationsmått hos patienten. Dessa mått utgör motsvarigheterna till de 

perceptuella parametrarna: tonhöjd, röststyrka samt röstkvalitet i respektive ordning. Att utföra 

en akustisk bedömning före och efter behandling ger ett objektivt mått på de eventuella 

förändringar som skett (Dejonckere et al, 2001).  

Grundtonsfrekvensanalys mäter variation i grundtonen (F0) hos en talare och ger en indikation 

på om patienten ligger i ett ogynnsamt röstläge och huruvida rösten är stabil eller inte (Scherer, 

Ladd & Silverman, 1984). Instabilitet, som visar sig som en avvikande variation av F0, kan vittna 

om problem med stämbandens position och spänning vilket kan försämra förmågan att bibehålla 

ett konstant subglottalt tryck. 

Perturbationsanalyser används för att mäta röstens kvalitet. Jitter och shimmer är mått på 

oregelbundenheter i ljudvågen i frekvensled respektive amplitudled (Titze, Horii & Scherer, 

1987). Dessa oregelbundenheter kan ibland uppfattas som orenheter som exempelvis i en 

skrovlig, skrapig röst. Det finns en rad studier som undersökt korrelationer mellan akustiska 

perturbationsmått och perceptuella parametrar. I en studie av Dejonckere, Remacle, Fresnel-

Elbaz, Woisard, Crevier-Buchman & Millet (1996) undersöktes korrelationen mellan ett antal 

akustiska parametrar och de perceptuella parametrarna på GRBAS-skalan, en skala innehållandes 

grade, roughness,breathiness, asthenicity och strain. Roughness, som bland annat motsvarar de 

perceptuella parametrarna skrovel och skrap på SVEA-formuläret, visade sig ha ett starkt 

samband med den akustiska parametern jitter.  

Det finns olika sätt att uttrycka relationen mellan de harmoniska kompontenterna och bruset i en 

ljudsignal. Harmonics-to-noise-ratio (HNR) är ett sådant mått, som mäter styrkan på tonen, 
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uppmätt i amplitud, i förhållande till bruset (Müller, 2007). Måttet ger en fingervisning om hur 

mycket brus som finns i rösten, oavsett vad denna brusbildning beror på. Bruset kan uppstå från 

exempelvis läckage eller knarr (Müller, 2007). HNR kan också mätas som NHR vilket är det 

motsatta måttet på samma parameter (Oguz et al., 2007). Perturbationsmått uppmäts lämpligen 

på en uthållen vokal (Dejonckere et al., 2001), för att få en så regelbunden ljudsignal som möjligt. 

Alla röster innehåller emellertid ett visst mått av perturbation (Stemple, Stanley & Lee, 1995; 

Colton et al., 2006), men vid för stora variationer kan kvalitativa avvikelser i rösten uppfattas av 

lyssnaren.  

I en studie av Speyer, Wieneke och Dejonckere (2004) drogs slutsatsen att alla patienter i 

bedömningsgruppen fick signifikant förbättrade värden i både jitter, shimmer och NHR efter 

genomförd röstbehandling. Patientgruppen bestod av personer med mer kroniska besvär, som 

exempelvis stämbandsknottror och ödem. Resultaten varierade beroende på hur långt från 

normvärdet patienterna låg från början med större effekt för dem som låg långt ifrån normvärdet.  

I en studie av patienter med funktionella röstbesvär visade sig perturbationsmåtten jitter och 

shimmer röra sig mot lägre nivåer, även om signifikanta värden endast noterades för variabeln 

HNR (Carding, Horsley & Docherty, 1999). 

2.4.2	  Perceptuell	  bedömning	  av	  röst	  

Auditiv perception av röst är något som alla lyssnare använder sig av vid verbal kommunikation. 

Enbart genom att lyssna på en människas röst drar lyssnaren, medvetet eller omedvetet, en 

mängd slutsatser om talaren (Latinus & Belin, 2011). Vid en klinisk perceptuell bedömning av 

röst lyssnar logopeden efter olika parametrar i rösten, såsom hyper- och hypofunktionalitet, 

läckage, skrovlighet, tonhöjd och röststyrka. Avvikelser i förekomst och grad av dessa varierar 

ofta beroende på vilka röstbesvär som föreligger. Röstlogopeder använder och litar i hög grad till 

sin auditiva perception vid kliniskt beslutsfattande (Gerratt, Till, Rosenbek, Wertz & Boysen, 

1991). Utvärdering av behandlingsresultat består i praktiken ofta uteslutande av en perceptuell 

bedömning (Kent, 1996), vilket gör tillförlitligheten av den perceptuella förmågan till en väsentlig 

faktor. 

I en studie av Kreiman och Gerratt (1998) studerades logopeders interbedömarreliabilitet samt 

validitet i perceptuella röstbedömningar, protokollförda med både VA-skalor samt intervallskalor. 

Kreiman och Gerratt (1998) fann att röster som bedömdes högt respektive lågt för en 

röstparameter generellt hade god inbördes reliabilitet, medan bedömningar som låg i 

mellanregistret av skalan för en röstparameter hade en större spridning. 
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Huruvida lyssnaren är utbildad inom röst (logopeder, ÖNH-läkare) visades i en studie ha stor 

betydelse för interbedömarreliabiliteten, mer än erfarenhet av att lyssna på röster (De Bodt, 

Wuyts, Van de Heyning & Croux, 1997). I samma studie fann författarna att 

interbedömarreliabiliteten varierade beroende på vilken röstparameter som bedömdes. 

Inom ramen för sitt avhandlingsarbete studerade Britta Hammarberg (1986) vilka termer som 

används inom svensk röstlogopedi. Arbetet resulterade sedan i bedömningsmaterialet SVEA 

(Hammarberg, 2000). 

2.4.2.1	  SVEA	  

SVEA (Stockholm Voice Evaluation Approach) är ett instrument som används för att 

perceptuellt bedöma avvikande röstfunktion (Hammarberg, 2000). Den perceptuellt skattade 

förekomsten av olika röstegenskaper noteras på VA-skalor från avsaknad av till hög grad av. 

Röstegenskaperna som bedöms är afoni, läckage, hyper- och hypofunktionalitet, knarr, hårda 

ansatser, skrovel, skrap, instabil klang och taltonläge, registerbrott och diplofoni. Därutöver 

noteras taltonläge, röststyrka samt om rösten främst rör sig inom modal- eller falsettregistret.  

2.4.3	  Självskattning	  

2.4.3.1	  RHI	  
Rösthandikappindex (RHI) är den svenska versionen av instrumentet Voice Handicap Index 

(VHI), som används för att skatta olika aspekter av den egna rösten (Ohlsson 2001; Ohlsson & 

Dotevall, 2009). Patienten får i ett formulär ta ställning till 30 påståenden som relaterar rösten till 

funktionella (F), kroppsliga (K) och emotionella (E) faktorer. Svaren, som graderar upplevd 

förekomst av företeelsen i påståendet, anges på en femgradig skala med extremerna 0 = aldrig och 

4 = alltid vilket ger maxpoängen 120. Sammantaget är resultatet tänkt att ge en bild över hur 

patienten själv upplever sina röstbesvär (Ohlsson & Dotevall, 2009). Genom att fylla i formuläret 

vid upprepade tillfällen kan patientens upplevelse av röstproblematiken följas under 

behandlingens gång. En totalpoäng om 20 kan användas som indikerande gränsvärde för att 

patienten har någon form av röstproblem (Ohlsson & Dotevall, 2009). 

Det har visat sig att personer som har en större förståelse för hur rösten fungerar kan komma att 

skatta sitt RHI högre än personer som saknar denna kunskap, även om personerna med den 

bättre förståelsen egentligen har en bättre röst än de med sämre förståelse (Watson, Oakeshott & 

Kvame, 2013).      
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2.4.3.2	  Swe-‐VAPP	  

Utvecklandet av självskattningsinstrumentet Voice Activity and Participation Profile (VAPP), utgår 

från ett ICF-perspektiv där aktivitets- och delaktighetsinskränkningar som orsakas av 

röstrubbningen skattas (Ma & Yiu, 2001). Själva formuläret innehåller situationer i vilka patienten 

på en VA-skala får ta ställning till aspekterna självupplevd grad av röstproblem, påverkan i arbetet, 

påverkan i daglig kommunikation, påverkan i social kommunikation samt känslomässig påverkan. Elofsson 

& Lindh (2005) översatte och testade materialet till det svenska Swe-VAPP vilket nu används 

kliniskt i Sverige; i vilken utsträckning är dock osäkert då mycket lite finns dokumenterat om 

materialet. 

Med mätningar gjorda enligt de tre nyss nämnda sätten att analysera röster, akustiskt, perceptuellt 

och självskattning, ämnar studieförfattarna att sammanställa ett resultat tänkt att fungera som 

utvärdering av de två olika röstbehandlingsmetoderna rörfonation och traditionell svensk 

röstbehandling som ett steg i att stärka evidensen för röstbehandling 

3. Syfte	  

Föreliggande studie avser att jämföra effekten av två röstbehandlingsmetoder, traditionell svensk 

röstbehandling och rörfonation, genom att jämföra akustiska mätningar, logopeders 

lyssnarbedömningar  samt patienternas självvärderingar på RHI och Swe-VAPP. 

4. Metod	  

Studieförfattarna fick innan föreliggande studies början tillgång till ett redan insamlat 

patientmaterial innehållandes ljudinspelningar, RHI-blanketter och Swe-VAPP blanketter från 28 

personer med röstproblem. Detta material hade samlats in under en period på cirka tre år på ett 

antal logopedmottagningar i Götaland. 

4.1	  Deltagare	  

4.1.1	  Patienter	  

Totalt 28 patienter ingick i studien, varav sex män och 22 kvinnor. Patienternas ålder var mellan 

16-77 år med en medelålder på 43,0 (standardavvikelse 17,6) år. De patienter som tackade ja till 

att delta i studien fick genomgå sex veckors röstbehandling där de slumpades till ett av tre olika 

alternativ, traditionell svensk röstbehandling, rörfonation eller så kallad sen randomisering där 

patienterna först väntade sex veckor och därefter påbörjade behandlingen, se figur 1 för 
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flödesschema över urvalsprocessen. Fem patienter valde att inte fullfölja behandling, varav två 

var män och tre var kvinnor. Av de resterande 23 patienterna behandlades 12 med rörfonation 

och 11 med traditionell svensk röstbehandling. För att inkluderas i studien skulle patienterna ha 

bedömts ha funktionella eller funktionellt organiska röststörningar. En av de 23 patienterna som 

fullföljde behandlingen hade en organisk röststörning, sulcus glottidis. Denna person 

exkluderades dock från föreliggande studie vilket medförde att deltagarantalet som fullföljde 

behandlingen reducerades till 22.

 

Figur 1 – Flödesschema över rekryteringsprocessen 

4.1.2	  Perceptuella	  bedömare	  

Fem bedömare bestående av erfarna logopeder som varit verksamma inom röstlogopedi i minst 

fem år utgjorde perceptuell bedömningsgrupp. Med verksamma inom röstlogopedi menades 

regelbunden utredning/behandling av röstpatienter. 

4.2	  Undersökningsmaterial	  

Det redan insamlade materialet som låg till grund för föreliggande studie var röstinspelningar och 

självskattningsformulär. Materialet var inte komplett för samtliga deltagare, se figur 2. Varje 

inspelning utgjordes av två delar, en där patienten läste den cirka 1 minut långa texten 

Nordanvinden och solen, och en del bestående av spontantal och uthållen vokal. 

Självskattningsformulären utgjordes av RHI-blanketter och Swe-VAPP. Bedömningsmaterialet 

som användes av de perceptuella bedömarna var SVEA (Stockholm Voice Evaluation 

Approach). 

Total	  antal	  
rekryterade	  

pa.enter,	  N=28	  

Rörbehandling,	  
n=12	  

Fullföljer	  
behandling,	  n=10	   Uppföljning	  

Avhopp,	  n=2	  

Tradi.onell	  
behandling,	  n=11	  

Fullföljer	  
behandling	  
,	  n=10	  

Uppföljning	  

Avhopp,	  n=1	  

Sen	  
randomisering,	  

n=3	  
Vänte.d	  

Rörbehandling,	  
n=2	  

Tradi.onell	  
behandling,	  n=1	  Blir	  ej	  .lldelad	  

behandling	  pga	  
avhopp,	  n=2	  
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Figur 2 – Översikt av undersökningsmaterialet: antal ljudinspelningar, RHI- och Swe-VAPP-formulär före/efter behandling samt vid 
uppföljning. Överflödiga inspelningar ineehöll 1 inspelning från innan väntan hos den sena randomiseringsgruppen samt två 
extrainspelningar från samma tillfälle. *Från både RHI och Swe-VAPP togs två formulär vardera bort. Dessa var formulären från 
innan väntan för den sena randomiseringsgruppen. 

4.3	  Beskrivning	  av	  behandlingsutformning	  

Innan studien inleddes formulerades beskrivningar och riktlinjer för hur de behandlande 

logopederna skulle utforma de två behandlingsformerna. Diagnostiska inklusionskriterier för 

samtliga deltagande patienter var knutor och funktionella röstbesvär såsom fonastenier, 

hyperfunktion och dylika besvär. Gemensamt för samtliga patienter var även proceduren under 

det första tillfället under vilket patienten spelades in, fyllde i RHI- och Swe-VAPP-formulär samt 

fick information om studien och samtyckesblankett. Proceduren för efterföljande 

behandlingstillfällen var inte statisk utan uppdaterades beroende på patientens framsteg och mål 

för terapin; däremot erhöll samtliga patienter åtta behandlingstillfällen á 30 minuter. Figur 3 och 4 

visar övergripande hur de två behandlingsprogrammen var utformade. 

28	  pa.enter	  

68	  ljudinspelningar	  

27	  före	  behandling	  

26	  eLer	  exkl.	  av	  
organisk	  röstst.	  

22	  eLer	  behandling	  

21	  eLer	  exkl.	  av	  
organisk	  röstst.	  

16	  vid	  uppföljning	  

15	  eLer	  exkl.	  av	  
organisk	  röstst.	  

3	  överlödiga	  
inspelningar	  	   63	  RHI*	  

27	  före	  behandling	  

26	  eLer	  exkl.	  av	  
organisk	  röstst.	  

23	  eLer	  behandling	  

22	  eLer	  exkl.	  av	  
organisk	  röstst.	  

11	  vid	  uppföljning	  

70	  Swe-‐VAPP*	  

27	  före	  behandling	  

26	  eLer	  exkl.	  av	  
organisk	  röstst.	  

23	  eLer	  behandling	  

22	  eLer	  exkl.	  av	  
organisk	  röststörning	  

18	  vid	  uppföljning	  

17	  eLer	  exkl.	  av	  
organisk	  röstst.	  
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Figur 2 – Utformat program för traditionell svensk röstbehandling. 
 

 
Figur 3 – Utformat program för behandling med resonansrör. 

4.4	  Akustisk	  analys	  

Redigering och akustisk analys av alla ljudfiler genomfördes med hjälp av talanalysprogrammet 

Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html/). Ljudfilerna redigerades dels för 

att avidentifiera den aktuella personen inför det fortsatta arbetet med studien men också för att 

dela upp ljudfilerna i en läs- och en spontandel innehållandes spontantal och uthållen vokal. 

Filerna klipptes på ett sådant sätt att eventuella bakgrundsljuds inverkan på den perceptuella 
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bedömningen och akustiska analysen minimerades. 

 I den akustiska analysen användes F0-analys och perturbationsanalys; jitter (local, %), shimmer 

(local, %) samt Harmonics to Noise Ratio (HNR). I manualen för Praat specificeras patologiska 

tröskelvärden för perturbationsmåtten som 1,04% för jitter (local), 3,810% för shimmer (local) 

samt >20 dB för HNR i vokalen [a]. F0-analysen utfördes på läsdelen medan 

perturbationsanalysen utfördes på  den uthållna vokalen [a]. 

4.5	  Procedur	  

Studien startade med att samtliga RHI-blanketter och Swe-VAPP-formulär kodades så att endast 

patienternas kön, ålder, diagnos samt typ av erhållen behandling kunde identifieras. 

Röstinspelningsfilerna avidentifierades samt delades upp i en läs- och en spontandel. Läsdelen 

användes som bedömningsmaterial vid den perceptuella bedömningen. Därefter rekryterades de 

erfarna logopederna i bedömningsgruppen genom att förfrågningar skickades ut till 

logopedmottagningar i Östergötland, se bifogade informations- samt samtyckesbrev (bilaga 1). 

De ombads att medverka till att perceptuellt bedöma ett antal ljudinspelningar från patienter med 

röstproblem med hjälp av SVEA-blanketter. Logopederna fick inte tillgång till ljudmaterialet 

förrän de undertecknat samtyckesbrevet. Innan ljudfilerna kom bedömarna till handa slumpades 

ljudfilernas inbördes ordning med hjälp av en slumpgenerator och kodades om där varje ljudfil 

blev tilldelad en siffra mellan 1-68. Därefter fick bedömningsgruppen tillgång till ljudfilerna.   

En akustisk analys med grundtonsfrekvensanalys och perturbationsanalys för samtliga ljudfiler 

genomfördes. Självskattningsformulären från det redan insamlade materialet sammanställdes. 

SVEA-blanketterna från bedömningsgruppen samlades in och sammanställdes. Statisktiska 

beräkningar gjordes på alla sammanställda resultat. Samtliga analyser sammanställdes, jämfördes 

och tolkades av studieförfattarna. Patienterna som fått vänta ansågs vara för få till antalet för att 

deras eventuella förändring under väntetiden skulle redovisas separat i resultatet.  

4.6	  Statistisk	  analys	  

De statistiska metoder som användes var tvåvägs-ANOVA, beroende t-test, korrelationsanalyser 

med Pearson’s korrelationskoefficient (Pearson’s r) samt Cronbach’s alpha. Tvåvägs-ANOVA:n 

som ett sätt att kunna beräkna om röstbehandling, oavsett behandlingsform, gett en effekt och 

samtidigt kunna beräkna om skillnaden i effekt mellan behandlingsformerna var statistiskt 

signifikant. Beroende T-test gjordes med hjälp av Pearson’s r för att testa om eventuella 

förändringar inom varje behandlingsgrupp var signifikanta. Korrelationsanalyser med Pearson’s r 
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gjordes av många olika parametrar för att se om det fanns några parametrar som korrelerade. 

Cronbach’s alpha användes till att beräkna interbedömarreliabilitet mellan de perceptuella 

bedömarna. Samtliga variabler i undersökningsmaterialet ansågs uppnå kvotskalenivå. Statistiska 

beräkningar utfördes i programmet SPSS (IBM SPSS Statistics v. 21) med signifikansnivå satt till 

p<0,05. 

 
4.7	  Etiska	  överväganden	  

Samtliga patienter har givit sitt samtycke till att delta i studien. Studiens författare hade tillfälligt 

tillgång till patienters personuppgifter, vilket utgjorde ett etiskt dilemma. Det fanns en risk att 

författarna kunde känna igen någon patient på dennes röstinspelning eller personuppgifter. 

Konsekvenserna av ett igenkännande skulle kunna varit flera. Exempelvis om patienten inte ville 

att det skulle bli känt för utomstående att aktuell behandling genomfördes eller att ytterligare 

faktorer än de från patientmaterialet erhållna skulle vägas in vid tolkning av studiens resultat. 

Risken att ett igenkännande skulle ske bedömdes dock som liten, bland annat för att författarna ej 

varit verksamma som röstlogopeder utöver den praktikperiod som ingår i logopedutbildningen. 

Ljudinspelningarna till logopederna i lyssnargruppen bestod endast av redigerat och kodat 

material. Dock fanns det risk för att någon av logopederna kunde känna igen någon patient på 

dennes röst, särskilt om någon av logopederna i lyssnargruppen hade haft den aktuella patienten i 

behandling. 

Uppsatsen kommer att publiceras och data sparas på enheten för logopedi, Linköpings 

Universitet. 

5. Resultat	  
Resultatet består av tre huvuddelar, akustisk analys, perceptuella bedömningar och 

självskattningsformulär Dessutom tillkommer interbedömarreliabilitet i de perceptuella 

bedömningarna, korrelationsanalyser samt ett avsnitt om uppföljning av behandlingarna.  

5.1 Akustisk analys 

Grundtonsfrekvensanalysen redovisas för kvinnor och män uppdelat på behandlingsmetod, se 

tabell 1 och 2. . Männen i respektive grupp var få till antalet varför dessa endast redovisas med 

deskriptiv statistik. Analysen visade att gruppen som behandlats med fonationsrör fick en större 

förändring i sin grundton än gruppen som fått traditionell behandling. Inga skillnader var dock 

statistiskt signifikanta. 
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Tabe l l  1  – Deskriptiv statistik över medelvärden och medelvärdesdifferens för mäns grundton före och efter behandling uppdelat efter de 
båda behandlingsgrupperna, samt standardavvikelse i grundton före och efter behandling.  

Behandlings-
grupp 

Grundton 
före 

Grundton 
efter 

Medelvärdes-
differens 

Skillnad 
mellan 
grupper 

F0 standard-
avvikelse före 

F0 standard-
avvikelse efter 

Rör (n=2) 116,20 Hz 116,55 Hz 0,35 Hz 5,18 Hz 36,60 Hz 47,65 Hz 
Traditionell 
(n=3) 

126,50 Hz 132,03 Hz 5,53 Hz  38,40 Hz 35,30 Hz 

Totalt (n=5) 122,38 Hz 125,84 Hz 3,46 Hz  37,50 Hz 41,48 Hz 
 

Tabe l l  2  – Medelvärden och medelvärdesdifferens för kvinnors grundton före och efter behandling uppdelat efter de båda 
behandlingsgrupperna, samt standardavvikelse i grundton före och efter behandling. P-värde gruppvis enligt beroende T-test och P-värde 
totalt och skillnader mellan grupper enligt tvåvägs-ANOVA. 

Behandlings-
grupp 

Grundton 
före 

Grundton 
efter 

Medelvärdes-
differens 

Skillnad 
mellan 
grupper 

F0 standard-
avvikelse före 

F0 standard-
avvikelse efter 

Rör (n=8) 176,63 Hz 189,86 Hz 13,23 Hz ns 14,26 Hz ns 62,05 Hz 60,60 Hz 
Traditionell 
(n=8) 

190,76 Hz 189, 73 
Hz 

-1,03 Hz ns 45,85 Hz 47,08 Hz 

Totalt 
(n=16) 

183,69 Hz 189,79 Hz 6,1 Hz ns  51,25 Hz 51,58 Hz 

*ns=icke signifikant 

Perturbationsanalysen bestod av jitter-, shimmer- och HNR-mätningar som redovisas i 

tabellform, se tabell 3. Gruppen som fått resonansrörsbehandling fick en större förändring i 

parametrarna jitter och shimmer med 0,33 procentenheter mindre jitter och 1,169 procentenheter 

mindre shimmer medan gruppen som fått traditionell behandling fick en större förändring av 

HNR, med 0,71 dB, efter behandling. Inga skillnader var statistiskt signifikanta. 

Tabe l l  3  – Medelvärden och medelvärdesdifferens (MD) från perturbationsanalys före och efter behandling uppdelat på de båda 
behandlingsrupperna. Även skillnaden i medelvärdesdifferenser från de två behandlingsgrupperna.Siffror inom parentes markerar 
standardavvikelse. P-värde gruppvis enligt beroende T-test och P-värde totalt och skillnader mellan grupper enligt två-vägs-ANOVA. 
ns=icke signifikant 

Akustisk 

parameter 

Behandling 

Rör (n=10) 

MD Behandling 

Traditionell 

(n=11) 

MD Totalt (n=21) MD Skillnad 

grupper 

Jitter före 0,779 % (0,943) -0,333 

ns 

0,436 % (0,171) -0,038 

ns 

0,599 % (0,667) 0,178 
ns 0,295 ns 

Jitter efter 0,446 % (0,117) 0,398 % (0,167) 0,421 % (0,144) 

Shimmer 

före 
4,958 % (3,873) 

-1,169 

ns 

3,198 % (1,323) 
-0,027 

ns 

4,036 % (2,905) 
0,571 

ns 
1,142 ns 

Shimmer 

efter 
3,789 % (1,517) 3,171 % (0,999) 3,465 % (1,278) 

HNR före 19,44 dB (5,68) 
0,47 ns 

21,25 dB (3,84) 
0,71 ns 

20,39 dB (4,77) 
0,59 ns 0,24 ns 

HNR efter 19,91 dB (3,10) 21,96 dB (2,24) 20,98 dB (2,82) 
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5.1.1 Sammanfattning av akustisk analys 

Den akustiska analysen visade inte på några signifikanta skillnader vare sig när det gällde 

behandlingseffekt generellt eller beroende på vilken behandlingsmetod patienten erhöll, se tabell 

4. 

Tabe l l  4  – Sammanställning av medelvärdesdifferenser för medelvärden från före och efter behandling samt skillnaden i 
behandlingseffekt mellan de två behandlingsgrupperna. Positiva värden står för en ökning av parametern medan negativa värden står för 
en minskning av parametern. Fetmarkerad stil markerar att behandlingsgruppen ”rör” står för den större förändringen i 
behandlingseffekt. 

Behandlingsgrupp Grundtons-
förändring* 

Jitter-
förändring 
(proc.enh.) 

Shimmer-
förändring 
(proc.enh.) 

HNR-
förändring 

Rör (n=10)  13,23 Hz ns -0,333 ns -1,169 ns 0,47 dB ns 

Traditonell (n=11)  -1,03 Hz ns -0,038 ns -0,027 ns 0,71 dB ns 
Totalt (n=21) 6,1 Hz ns -0,178 ns -0,571 ns 0,59 dB ns 
Skillnad mellan 
grupper 

14,26 Hz ns 0,295 ns 1,142 ns 0,24 dB ns 

*Grundtonsförändringen visar bara förändringen för kvinnor (n=8 för gruppen ”rör” och n=8 för gruppen ”traditionell”), detta för att 
antalet män ansågs vara för få. ns=icke signifikant 
 

5.2 Perceptuell bedömning 

De röstparametrar som bedömdes perceptuellt redovisas enskilt, se tabell 5. Parametrarna register 

(modal, falsett, går ej att avgöra), registerbrott samt diplofoni, som återfinns i SVEA-formuläret, 

bedömdes men redovisas inte då förekomsten av dessa ansågs för låg. Den totala 

medelvärdesdifferensen av bedömningar före och efter behandling för parametrarna afoni, knarr 

och hyperfunktion uppnådde statistiskt signifikans. Skillnaden i medelvärdesdifferens för varje 

enskild grupp var inte statistisk signifikant för någon röstparameter förutom gällande knarr för 

gruppen som erhöll traditionell behandling och hyperfunktion för gruppen med rörfonation. 

Inga signifikanta skillnader fanns beträffande skillnad i behandlingseffekt mellan de två 

behandlingsgrupperna. 
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Tabe l l  5  – Medelvärden, medelvärdesdifferens (MD) samt standardavvikelse av perceptuella parametrar före och efter behandling, 
uppmätt i mm på en VAS-skala där 100 mm är max. Positiv medelvärdesdifferens markerar ett ökat sammantaget värde efter 
behandling medan negativ medelvärdesdifferens markerar ett minskat sammantaget värde efter behandling. P-värde gruppvis enligt 
beroende T-test och P-värde totalt och skillnader mellan grupper enligt två-vägs-ANOVA. Siffror inom parentes visar 
standardavvikelse. 

Perceptuella 

bedömnings-

parametrar 

Behandlings-

grupp Rör 

(n=10) 

MD Behandlings-

grupp Tradi-

tionell (n=11) 

MD Totalt 

(n=21) 

MD Skillnad 

mellan 

grupper 

Afoni före 2,36 (2,39) 
-1,1 ns 

5,76 (10,06) 
-3,01 ns 

4,14 (7,50) 
-2,1* 1,91 ns 

Afoni efter 1,26 (2,49) 2,75 (4,62) 2,04 (3,74) 

Läckage före 31,20 (19,13) 
-3,86 ns 

24,42 (20,19) 
0,85 ns 

27,65 (19,51) 
-1,39 ns 4,71 ns 

Läckage eft. 27,34 (19,18) 25,27 (18,57) 26,26 (18,41) 

Hyper-

funktion före 
29,70 (15,48) 

-8,86* 

36,60 (16,20) 

-8,13 ns 

33,31 (15,86) 

-8,47** 0,73 ns 
Hyper-

funktion eft. 
20,84 (16,01) 28,47 (18,91) 24,84 (17,59) 

Hypo-

funktion före 
11,62 (13,04) 

-4,92 ns 

3,01 (4,04) 

1,39 ns 

7,11 (10,20) 

-1,61 ns 6,31 ns 
Hypo-

funktion eft.  
6,7 (3,89) 4,40 (4,67) 5,50 (4,37) 

Knarr före 29,90 (23,94) 
-4,86 ns 

23,13 (21,60) 
-9,57* 

26,35 (22,44) 
-7,32* 4,71 ns 

Knarr efter 25,04 (13,29) 13,56 (13,90) 19,03 (14,51) 

Hårda 

ansatser före 
13,58 (10,67) 

-2,1 ns 

20,07 (13,82) 

-4,78 ns 

16,98 (12,56) 

-3,5 ns 2,68 ns 
Hårda 

ansatser efter 
11,48 (9,15) 15,29 (15,78) 13,48 (12,89) 

Skrovel före 30,62 (21,36) 
-4,06 ns 

22,91 (19,06) 
-6,08 ns 

26,58 (20,06) 
-5,11 ns 2,02 ns 

Skrovel efter 26,56 (25,52) 16,83 (14,02) 21,47 (20,40) 

Skrap före 18,20 (16,58) 
-1,92 ns 

14,96 (13,21) 
-6,98 ns 

16,50 (14,62) 
-4,57 ns 5,06 ns 

Skrap efter 16,28 (15,19) 7,98 (7,67) 11,93 (12,30) 

Instabil klang 

före 
5,70 (7,23) 

-2,34 ns 

8,64 (10,95) 

0,2 ns 

7,24 (9,26) 

-1,01 ns 2,54 ns 
Instabil klang 

efter 
3,36 (4,42) 8,84 (17,07) 6,23 (12,74) 

* p < 0,05 
** p < 0,01 
ns=icke signifikant 
 
Taltonläget bedömdes efter båda behandlingarna endast ha ändrats marginellt mellan de två 

tidpunkterna. Spridningen av taltonläget var efter behandling lägre för båda 

behandlingsgrupperna, varav spridningen för traditionell röstbehandling minskade mest. 
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Röststyrkan bedömdes efter behandling sammantaget ha ökat för patienter som behandlats med 

rörfonation medan den för patienter som fått traditionell röstbehandling bedömdes ha minskat 

marginellt. Se tabell 6. 

Tabe l l  6  – Medelvärden, medelvärdesdifferens (MD) samt standardavvikelse av perceptuellt bedömt taltonläge och röststyrka före och 
efter behandling uppdelat efter de båda behandlingsgrupperna. Positiv medelvärdesdifferens markerar ett ökat sammantaget värde efter 
behandling medan negativ medelvärdesdifferens markerar ett minskat sammantaget värde efter behandling. P-värde gruppvis enligt 
beroende T-test och P-värde totalt och skillnader mellan grupper enligt två-vägs-ANOVA. Siffror inom parentes visar 
standardavvikelse. 
Perceptuell 

bedömnings-

parameter 

Behandlings-

grupp Rör 

(n=10) 

MD Behandlings-

grupp Tradi-

tionell (n=11) 

MD Totalt 

(n=21) 

MD Skillnad 

mellan 

grupper 

Taltontläge 

före 
53,08 (7,67) 

-1,13 ns 

49,57 (7,82) 

0,30 ns 

51,33 (7,77) 

-0,42 ns 1,43 ns 
Taltonläge 

efter 
51,95 (6,42) 49,87(2,92) 50,91 (4,98) 

Röststyrka 

före 
39,31 (7,39) 

4,56 ns 

44,48 (4,18) 

0,07 ns 

41,90 (6,43) 

2,31 ns 4,49 ns 
Röststyrka 

efter 
43,87 (6,69) 44,55 (7,27) 44,21 (6,83) 

* p < 0,05 
ns=icke signifikant 

5.2.1 Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabilitet för logopedernas beräknades med Cronbach’s Alpha (0-1). Ett Alpha-

värde över 0,7 brukar i litteraturen anses som acceptabelt. Alpha-värden under intervallet 

indikerar en för låg interbedömarreliabilitet. Ett mycket högt värde (0,9<) kan indikera att 

bedömarna är väldigt överens eller att det är för liten variation i materialet, varför ett mycket högt 

värde bör undersökas närmare. I tabell 7 redovisas Alpha-värden baserat på samtliga bedömares 

skattningar för varje enskild parameter före och efter behandling. Ovan nämnda gränsvärden för 

Cronbach’s Alpha antas som mall för resultatet. 

 
Tabe l l  7  – Cronbach’s Alpha (0-1) baserat på samtliga bedömares skattningar. Varje parameter redovisas enskilt före och efter 
behandling. Fetmarkerade värden markerar att parametern skattats med acceptabel interbedömarreliabilitet (Alpha > 0,7.) 
 Före Efter 
Afoni 0,874 0,523 
Läckage 0,914 0,837 

Hyperfunktion 0,828 0,849 

Hypofunktion 0,816 - * 
Knarr 0,893 0,865 

Hårda ansatser 0,636 0,803 

Skrovel 0,831 0,854 
Skrap 0,689 0,611 
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Instabil klang 0,600 0,817 

Registerbrott 0,693 0,934 ** 
Diplofoni - * - *  
Taltonläge 0,539 0,467 
Röststyrka 0,736 0,701 
* = Ej mätbart på grund av för låg varians hos samtliga bedömare. ** = Endast beräknat för bedömare 2 och 4 då övriga hade för låg 
varians. 

5.2.2 Jämförelse mellan perceptuell bedömning och akustisk analys 

En jämförelse mellan utvalda akustiska och perceptuella parametrar uppdelat på 

behandlingsgrupp återfinns i figur 4. Inga signifikanta korrelationer hittades mellan de 

perceptuella och de akustiska parametrarna vid korrelationsanalys. I figur 4 har varje parameter 

beräknats om till förekomst av antal standardavvikelser före och efter behandling, detta för 

undvika problem med olika skalor. Den totala standardavvikelsen innan behandling inom varje 

parameter har använts som omräkningsverktyg. Figuren skall ses som ett sätt att åskådliggöra 

trenderna över hur de akustiska parametrarna förändras i relation till de perceptuella 

parametrarna. I gruppen som erhållit rörfonation minskar parametrarna jitter och shimmer tydligt 

medan de perceptuella parametrarna håller sig relativt konstanta medan det i gruppen som fått 

traditionell behandling sker en tydlig minskning av knarr och skrap och till viss del skrovel 

samtidigt som de akustiska parametrarna är relativt konstanta.  

 
Figur  4 – Area plot för medelvärden uttryckt i förekomst av antal standardavvikelser före och efter behandling för parametrarna 
skrovel, knarr, skrap, jitter och shimmer. Mellan varje linje på Y-axeln är det en standardavvikelse. Omräkningen till antal 
standardavvikelser är gjord för att undvika problem med olika skalor. Varje parameter i figuren har tagits fram med hjälp av sin egen 
standardavvikelse, den totala standardavvikelsen innan behandling. 
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5.3 Självskattning 

5.3.1 RHI 

Analysen av RHI-blanketter redovisas med faktiska värden uppdelat på olika underkategorier före 

och efter behandling samt genom en sammanställning av skillnaderna mellan de olika 

behandlingsgrupperna, se tabell 8. Patienternas skattning efter behandling resulterade 

genomgående i en poängminskning. Gruppen som fått traditionell behandling hade högre 

poängminskning än gruppen som behandlats med rörfonation. Förändringarna efter behandling 

oberoende av behandlingsgrupp var signifikant i samtliga parametrar. Förändringarna i 

behandlingseffekt mellan grupperna var inte signifikanta. Med gruppvis utförda beroende T-test 

blev nästan samtliga medelvärdesdifferenser statistiskt signifikanta. 

 

Tabe l l  8  – Medelvärden och medelvärdesdifferenser för RHI-poäng före och efter behandling uppdelat på behandlingsgrupper. Även 
skillnad i medelvärdesdifferenser för de två behandlingsgrupperna. Negativa värden står för minskning av poäng och positiva för en 
ökning av poäng. F=Funktionellt, K=Kroppsligt, E=Emotionellt och T=Totalt. P-värde gruppvis enligt beroende T-test och P-värde 
totalt och skillnader mellan grupper enligt två-vägs-ANOVA. 

RHI-

parametrar 

Behandlings-

grupp Rör 

(n=11) 

Medel-

värdes-

differens 

Behandlings-

grupp Tradi-

tionell (n=11) 

Medel-

värdes-

differens 

Totalt 

(n=22) 

Medel-

värdes-

differens 

Skillnad 

mellan 

grupper 

RHI F före 14,82 
-2,46 ns 

13,55 
-4,55*** 

14,18 
-3,5*** 2,09 ns 

RHI F efter 12,36 9,00 10,68 

RHI K före 20,64 
-3,91** 

21,45 
-4,81* 

21,06 
-4,38*** 0,9 ns 

RHI K efter 16,73 16,64 16,68 

RHI E före 14,73 
-3,55* 

11,27 
-3,45** 

13,00 
-3,5*** 0,1 ns 

RHI E  efter 11,18 7,82 9,50 

RHI Total 

före 
50,00 

-9,73* 

46,27 

-12,82** 

48,14 

-11,28*** 3,09 ns 
RHI Total 

Efter 
40,27 33,45 36,86 

* p < 0,05 
** p< 0,01 
*** p< 0,001 

5.3.2 Swe-VAPP 

Analysen av Swe-VAPP-blanketterna redovisas enligt samma modell som RHI-blanketterna, se 

tabell 9. Behandlingen resulterade genomgående i statistiskt säkerställda minskningar av Swe-

Vapp-parametrarna. Gruppen som fått traditionell behandling hade en större minskning i alla 

parametrar förutom avseende parametern sammanfattningsvis där gruppen som fått behandling med 

rörfonation fick en större minskning. Totalt var medelvärdesdifferenserna signifikanta för alla 
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parametrar men inga signifikanta skillnader i behandlingseffekt mellan behandlingsgrupperna 

hittades. Med gruppvis utförda beroende T-test fick gruppen som fått traditionell behandling fler 

skillnader som var signifikanta.  

 
Tabe l l  9  – Medelvärden och medelvärdesdifferenser (MD) för Swe-VAPP-parametrar, uppmätt i mm på en VAS-skala där 100 
mm är max, före och efter behandling uppdelat på behandlingsgrupper. Även skillnad i medelvärdesdifferenser för de två 
behandlingsgrupperna. Negativa värden markerar en minskning av parametern och positiva värden markerar en ökning av parametern. 
P-värde gruppvis enligt beroende T-test och P-värde totalt och skillnader mellan grupper enligt två-vägs-ANOVA. 

Swe-Vapp- 

parametrar 

Behandlings-

grupp Rör 

(n=11) 

MD Behandlings-

grupp Tradi-

tionell (n=11) 

MD Totalt 

(n=22) 

MD Skillnad 

mellan 

grupper 

Fråga 1 före 46,82 
-21,36* 

50,64 
-29,09** 

48,73 
-23,87*** 7,73 ns 

Fråga 1 efter 28,18 21,55 24,86 

På arbetet före 

(fråga 2-5) 
32,82 

-11,37* 

36,90 

-16,1* 

34,76 

-13,62*** 4,73 ns 
På arbetet efter 

(fråga 2-5) 
21,45 20,80 21,14 

Daglig komm. Före 

(fråga 6-17) 
39,91 

-6,09 ns 

35,64 

-14,72** 

37,77 

-10,45*** 8,63 ns 
Daglig komm. Efter 

(fråga 6-17) 
33,82 20,92 27,32 

Socialt före (fråga 

18-21) 
30,45 

-2,45 ns 

26,73 

-10,18* 

28,59 

-6,32* 7,73 ns 
Socialt efter (fråga 

18-21) 
28,00 16,55 22,27 

Upplevd känsla före 

(22-28) 
42,00 

-10,09* 

37,36 

-15,45* 

39,68 

-12,77** 5,36 ns 
Upplevd känsla 

efter (fråga 22-28) 
31,91 21,91 26,91 

Sammanfattningsvis 

före 
57,55 

-

19,64** 

53,27 

-16,18* 

55,41 

-17,91*** 3,46 ns 
Sammanfattningsvis 

Efter 
37,91 37,09 37,50 

* p < 0,05 
** p< 0,01 
*** p < 0,001 
ns=icke signifikant 
 
5.3.3 Korrelationer mellan RHI och Swe-VAPP 

Vid korrelationsanalys av RHI T och den sammanfattande parametern i Swe-VAPP före 

behandling uppmättes Pearson’s r till 0,638 (signifikansnivå 0,01 med n=26). Vid 
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* 

korrelationsanalys av samma parametrar efter behandling uppmättes Pearson’s r till 0,768 

(signifikansnivå 0,001 med n=22).  

5.4	  Uppföljning	  av	  behandlingsresultat	  

En del av patienterna kom på uppföljning cirka sex månader efter det att behandlingen hade 

avslutats och i figur 6 redovisas hur dessa uppföljningar såg ut för utvalda parametrar. 

Signifikanta skillnader (alpha-nivå p<0,05) enligt beroende T-test fanns mellan före behandling 

och uppföljning i RHI T Rör och för Hyperfunktion Rör före behandling jämfört med 

uppföljning.   

 

  
Figur  6 .  – Medelvärden för RHI Totalt, HNR, Knarr och Hyperfunktion före och efter behandling samt vid uppföljning. (Följande 
antal ingår RHI T rörbehandling n=5, traditionell behandling n=6, HNR, knarr och hyperfunktion rör n=8, trad n=7). 
*=signifikant skillnad mellan före behandling och uppföljningsbesök enligt beroende T-test.   

6. Diskussion	  

Diskussionen behandlar först de tre olika avsnitten från resultatet, akustisk analys, perceptuell 

bedömning och självskattning, för att senare diskutera resultaten från uppföljningen. 

Diskussionen innehåller även en metoddiskussion samt en avslutande konklusion och framtida 

studier. 
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6.1	  Akustisk	  analys	  	  

Grundtonsfrekvensanalysen, som mäter om personen ligger i ett gynnsamt röstläge (Ladd & 

Silverman, 1984), visade på att kvinnorna i rörfonationsgruppen ökade sin grundtonsfrekvens 

med i genomsnitt 13 Hz medan kvinnorna i behandlingsgruppen traditionell minskade sin 

grundtonsfrekvens med i genomsnitt 1 Hz. Detta är skillnader som i praktiken är för små för att 

uppfattas av lyssnaren. Eftersom kvinnors grundton i genomsnitt brukar vara cirka 200 Hz och 

gruppen som fått rörfonation gick från cirka 177 Hz till 190 Hz kan det uppfattas som att denna 

grupp närmade sig ett mer gynnsamt röstläge alternativt att lågfrekventa bruskomponenter i 

rösten reducerades. Gruppen som fått traditionell behandling hade dock en annan utgångspunkt 

på 190 Hz, vilket medförde att båda grupperna i slutändan hamnade på ungefär samma tonhöjd.  

Att inga av förändringarna var signifikanta gör dessutom att det inte går att fastslå att den ena 

behandlingen medförde en större effekt än den andra. 

Männens grundton redovisas endast med deskriptiv statistik då antalet män ansågs vara för få för 

annan typ av statistik. Tendensen var att männen ökade sin grundton efter behandling med en 

större ökning för gruppen som erhöll traditionell behandling. Denna större ökning är dock 

tveksam om den är positiv eftersom mäns grundton i genomsnitt är 120 Hz och gruppen med 

rörfonationsbehandling ligger närmare denna frekvens efter avslutad behandling medan den 

traditionella gruppen ökar avståndet till denna frekvens under behandlingens gång.   

Perturbationsanalysen, som innefattar jitter, shimmer och HNR, uppvisar oregelbundenheter i 

rösten (Titze, Horii & Scherer, 1987; Müller, 2007). Som går att observera i resultatet hade alla 

patienter en viss grad av perturbation även efter behandling, något som följer den gängse 

uppfattningen att alla röster innehåller ett visst mått av perturbation (Stemple, Stanley & Lee, 

1995; Colton et al., 2006). Eftersom normvärden för jitter, shimmer och HNR är <1%, <3,8% 

respektiv >20 dB för [a] (Praatmanualen, 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/download_win.html/) kan det anses att båda 

behandlingsgrupperna hamnade på en acceptabel nivå efter behandling. I enlighet med tidigare 

studier (Speyer, Wieneke och Dejonckere, 2004; Carding, Horsley, Docherty 1999) rörde sig alla 

perturbationsvärden mot bättre nivåer och precis som i Speyer, Wieneke och Dejonckere (2004) 

genomgick de grupperna med värden längst ifrån normvärdena den största förändringen under 

behandlingen. Gruppen med rörfonation var den grupp med störst förändring av jitter och 

shimmer men också den grupp med mest avvikande utgångsvärden för jitter och shimmer vilket 

gör det svårare att uttala sig om värdet av rörfonationsgruppens större effekt.. 
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Sammanfattningsvis var det behandlingsgruppen som erhöll rörfonation som fick de största 

positiva förändringarna i akustiska parametrar. Dock har deltagarna i denna grupp det minst 

gynnsamma utgångsläget i samtliga akustiska parametrar. Inga förändringar var statistiskt 

signifikanta. Detta gör det svårt att uttala sig om värdet av rörfonationgruppens större 

behandlingseffekt. 

6.2	  Perceptuell	  bedömning	  

Den perceptuella bedömningen i föreliggande uppsats hade som syfte att jämföra skattningarna 

av patienternas röster före och efter behandling och utröna om det förelåg några mönster i dessa 

som kan förklaras av att patienterna erhållit två olika behandlingar. Grad av förekomst av de allra 

flesta parametrar som skattades bedömdes i genomsnitt ha minskat efter behandling. Med hela 

urvalet inberäknat, oavsett behandlingsmetod, var förbättringarna av parametrarna afoni, 

hyperfunktion och knarr sådana att statistisk signifikans förelåg. Förbättringen för den sistnämnda 

parametern var statistiskt signifikant även för traditionell svensk röstbehandling enskilt. 

De parametrar som bedömdes ha fått motsatt effekt efter någon behandlingsmetod var läckande, 

hypofunktion och instabil klang vars förekomst bedömdes ha ökat marginellt i gruppen som erhållit 

traditionell svensk röstbehandling. Parametrarna för taltonläge och röststyrka hade förändrats i 

positiv riktning, det vill säga närmare 50, för båda behandlingsgrupperna. 

Interbedömarreliabilitet beräknades med Cronbach’s Alpha, med acceptabla värden (0,7<Alpha) 

före och efter behandling för parametrarna läckage, hyperfunktion, knarr, skrovel och röststyrka. 

De mindre vanligt förekommande parametrarna afoni, hypofunktion, registerbrott och diplofoni 

bedömdes i hög grad med nollor på VA-skalan vilket gjorde att vissa Alpha-värden inte var 

mätbara. Detta indikerar inte nödvändigtvis en låg interbedömarreliabilitet, utan snarare en låg 

variation vilket utgör en svaghet i den statistiska analysen.  Det låga Alpha-värdet både före och 

efter behandling för parametern taltonläge kan, till skillnad från andra parametrar med låg eller 

omätbar interbedömarreliabilitet, inte förklaras av låg varians i urvalet. Ett taltonläge finns alltid i 

rösten såvida den inte är helt afonisk, vilket gör att utelämnade markeringar eller markeringar vid 

nollpunkten i SVEA undviks. Den låga interbedömarreliabiliteten skulle istället kunna härledas till 

det faktum att en stor andel bedömningar av taltonläge i urvalet ligger nära mittpunkten på 

skalan, vilket föranleder en lägre interbedömarreliabilitet- och validitet (Kreiman & Gerratt, 

1998). Att röststyrka bedömdes så tydligt mer reliabelt än taltonläge ger stöd för antagandet att 

interbedömarreliabiliteten varierar beroende på vilken röstparameter som bedöms (De Bodt et 

al., 1997). 
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Ett metodologiskt problem utgörs av att en bedömd förändring av vissa parametrar är svår att 

tolka i termer av en positiv eller negativ förändring. Bland de parametrar som bedöms i SVEA är 

det, förutom de relativa parametrarna taltonläge och röststyrka, även läckage som för med sig sådan 

tolkningsproblematik. För de två förstnämnda parametrarna orsakar detta i realiteten inga 

problem i SVEA då dessa som tidigare nämnt bedöms på en annan typ av skala, där mittpunkten 

motsvarar ett optimalt taltonläge respektive röststyrka för en specifik röst. SVEA erbjuder ingen 

motsvarande lösning för bedömning av läckage och det sammantagna resultatet härvid bör därför 

sättas i relation till behandlingsmålen för de enskilda patienterna. Det finns en logopedisk 

röstbehandlingsmetod, Confidential Voice Therapy (Colton et al., 2006), där målet är att minska 

hyperfunktion i rösten. Ett steg på vägen är då att tillfälligt öka förekomst av läckage i rösten för 

att åstadkomma en mer skonsam fonation. Även om CVT inte är föremål för föreliggande studie 

kan även den önskade effekten på parametern läckage anses svårare att uppskatta än övriga 

parametrar, då en viss grad av läckage under behandlingsperioden i enskilda fall inte 

nödvändigtvis varit oönskat. 

Med metodologiska problem tagna i beaktning återstår hypofunktion och instabil klang som efter 

behandling bedömdes på samma nivåer före och efter traditionell svensk röstbehandling. 

Gruppen som erhållit behandling med rörfonation bedömdes med samma gällande premisser ha 

förändrats i positiv riktning för samtliga bedömda parametrar. En större andel parametrar har 

alltså förbättrats bland de som erhållit behandling med rörfonation. Däremot har traditionell 

svensk röstbehandling, vid summering av samtliga förändringar av medelvärden före och efter 

behandling, en något större total förbättring än rörfonation. Inga skillnader i 

behandlingsresultatet enligt den perceptuella bedömningen för de två behandlingsmetoderna var 

statistiskt signifikanta. 

6.2.1	  En	  jämförelse	  i	  perturbation	  mellan	  akustisk	  och	  perceptuell	  analys	  

I figur 4 åskådliggörs hur vissa akustiska parametrar förändrades i jämförelse med vissa 

perceptuella parametrar. Parametrarna valdes baserat på tidigare studier (Dejonckere et al., 1996) i 

vilka de exempelvis funnit att jitter kan korrelera med skrovel. Inga korrelationer mellan akustiska 

och perceptuella parametrar fick ett högt Pearson’s r-värde men figuren visar intressanta 

tendenser. Gruppen som erhöll rörfonationsbehandling hade högre förekomst av alla parametrar 

än den traditionella gruppen innan behandling. Som tidigare nämnts medförde detta att jitter- och 

shimmer-värdena minskade mest hos rörfonationsgruppen men detta medförde inte samma 

minskning av de perceptuella parametrarna. De perceptuella parametrarna hos gruppen som fått 
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traditionell röstbehandling minskade nämligen mer trots att jitter- och shimmer-värdena var 

relativt konstanta för denna grupp. 

Detta skulle kunna tolkas som att rörfonation skulle vara mer effektiv i att förändra akustiska 

perturbationsparametrar medan traditionell behandling skulle vara bättre på att förändra en del av 

det som människor uppfattar som oregelbundenheter i rösten, vilket i sin tur skulle betyda att 

jitter och shimmer inte korrelerar med de perceptuella parametrarna skrovel, knarr och skrap. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att inga statistiskt signifikanta korrelationer fanns mellan 

aukustiska och perceptuella parametrar.. Dessutom är förändringarna för de perceptuella 

parametrarna i absoluta tal i huvudsak små, som mest 9,57 mm på en 100 mm lång skala, vilket 

förmodligen innebär en knappt märkbar förändring.  

På grund av att perceptuell bedömning är ett mycket utbrett arbetsredskap inom den kliniska 

logopedin, både vid beslutsfattande (Gerratt, Till, Rosenbek, Wertz & Boysen, 1991) och 

utvärdering av behandlingsresultat (Kent, 1996), blir ovan observerade generella tendenser dock 

extra intressanta. 

6.3	  Självskattning	  

6.3.1	  RHI	  

Resultatet från analysen av RHI-blanketterna, ett mått tänkt att ge en bild över hur patienten själv 

upplever sina röstbesvär (Ohlsson & Dotevall, 2009), visade på en poängminskning i alla RHI-

kategorier i båda behandlingsgrupperna. I den traditionella behandlingsgruppen var 

poängminskningen i alla kategorier, RHI E undantaget, större än i rörfonationsgruppen, men 

skillnaderna grupperna emellan kan anses marginella. Analysen visade att båda 

behandlingsgruppernas förändringar var statistiskt signifikanta i alla kategorier förutom för 

parametern RHI F hos rörfonationsgruppen. Sammanfattningsvis går att fastslå att båda 

behandlingsmetoderna förbättrar patientens självskattningar gjorda med hjälp av RHI. 

Skillnaderna i behandlingseffekt grupperna emellan ansågs, som tidigare nämnt, marginella. Det 

fanns visserligen en skillnad men eftersom RHI innebär en självskattning är det diskutabelt hur 

mycket en skillnad på cirka 3 poäng, som var den totala skillnaden mellan de två 

behandlingsgrupperna, egentligen betyder. Exempelvis kan frågan uppstå hur konsekvent en 

person är som skattar sin egen röst vid ett flertal tidpunkter. Personer med större förståelse för 

sin egen röst kan komma att skatta sin RHI högre än andra (Watson, Oakeshott & Kvame, 2013) 

vilket skulle kunna leda till att patienter skattar sina RHI högre efter behandling, eftersom de 

förmodligen får en större medvetenhet om sina röstbesvär under behandlingens gång. Detta 
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skulle kunna tyda på att det finns en skillnad mellan behandlingarna i hur patientens förståelse för 

sin egen röst ökar trots att alla patienterna har fått generella röstråd. 

6.3.2	  Swe-‐VAPP	  	  

Patienternas skattningar indikerar tydligt att de generellt upplever att röstproblemen minskat efter 

båda behandlingsmetoderna. Då Swe-VAPP är utformat utifrån ett ICF-perspektiv talar resultatet 

för att patienternas aktivitet och delaktighet relaterat till röstfunktionen har förbättrats (Ma & 

Yiu, 2001). 

Anmärkningsvärt var att patienterna som erhållit traditionell svensk röstbehandling i genomsnitt 

skattade den största förbättringen inom samtliga specifika områden, förutom den sista 

sammanfattande frågan där patienterna som erhållit behandling med rörfonation upplevde en 

större förbättring. Den sammanfattande frågan kan förmodas vara tänkt att avspegla ett 

genomsnitt av de skattningar som patienten gjort inom de specifika områdena, vilket alltså inte 

blev fallet i föreliggande urval. Varför denna paradoxala skattningssituation uppstod är svårt att 

svara på men kan lika gärna ha att göra med formulärets utformning än uppfattningen att en 

metod skulle ge bättre resultat på vissa frågor i formuläret.   

6.3.3	  Behandlingsresultat	  enligt	  RHI	  och	  Swe-‐VAPP	  

RHI Totalt och Swe-VAPP:s sammanfattande fråga korrelerar relativt bra med varandra, speciellt 

värdena efter behandling. Båda instrumenten ska vara ett samlat mått på den självupplevda bild 

patienten har över sina besvär (Ohlsson & Dotevall, 2009; Ma & Yiu, 2001) och i detta fall verkar 

båda instrumenten visa samma trend. 

6.4	  Uppföljning	  av	  behandlingsresultat	  

Skillnader som var statistiskt signifikanta hittades i figur 5 endast mellan tillfällena före 

behandling och uppföljning vid parametrarna RHI T och hyperfunktion för rörfonationsgruppen. 

Detta kan dock bero på att antalet patienter var mindre vid uppföljningen än vid de andra 

mättillfällena. Utifrån detta material går det dock att uppfatta vissa tendenser. Utöver hyperfunktion 

för rörfonationsgruppen och knarr för den traditionella gruppen hade samtliga parametrar i figur 

5 förbättrats vid uppföljningsbesöket. Båda behandlingsgrupperna fick relativt stora förbättringar 

av RHI-poäng vid uppföljningsbesöket med en större förbättring för den traditionella 

behandlingsgruppen. I de perceptuella parametrarna var resultatet mer varierat vid 

uppföljningsbesöket. Detta skulle eventuellt kunna tyda på att självskattning av sina röstproblem 

inte behöver hänga ihop med den röst som uppfattas av lyssnaren. Vad detta skulle bero på går 
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bara att spekulera i, men en tanke skulle kunna vara att eftersom självskattningar handlar om hur 

mycket rösten ställer till problem i patientens vardag, medan de perceptuella parametrarna 

mestadels visar hur rösten faktiskt låter, finns det inget självklart samband mellan dessa. En högre 

grad av knarr i rösten behöver kanske inte uppfattas som något negativt av patienten så länge 

som det inte leder till rösttrötthet etc. 

Det kan finnas olika åsikter vilken av de två behandlingsmetoderna som är bäst lämpad för att ge 

den större förbättringen på sikt, till exempel att rörfonation ofta anses vara mer konkret och 

därför skulle vara lättare att förstå än traditionell behandling medan traditionell behandling inte 

behöver några fysiska föremål för att tränas vilket kanske kan vara en positiv faktor i 

sammanhanget. Resultaten från uppföljningen i föreliggande studie visar dock inte på några klara 

skillnader mellan de olika behandlingarna på sikt.. 

6.5	  Metoddiskussion	  

I likhet med vad Pring (2004) skriver har den största utmaningen med föreliggande studie varit 

heterogeniteten hos patienterna. Människor är olika och röstproblem kan bero på många olika 

faktorer, vilket gör att exakt samma utgångsläge förmodligen hade varit en omöjlighet inom 

denna patientkategori, men med ett större urval hade studieförfattarna haft möjlighet att använda 

snävare inklusionkriterier där patienter med alltför avvikande utgångslägen hade kunnat 

exkluderats. Att det tagit över tre år att samla in material från 28 patienter visar dock på 

svårigheterna med att få ett större urval och att så få tackat ja till att medverka kan också leda till 

funderingar angående vilken typ av patienter det är som ändå har tackat ja till att medverka i 

studien. En tanke kan vara att det är de med stora röstproblem och därmed mest motiverade till 

behandling som tackat ja, vilket i så fall kan haft en viss påverkan på resultatet. Oavsett detta och 

även om vissa intressanta resultat har visat sig i föreliggande studie går det att argumentera för 

problematiken i att en del patienter i urvalet hade mycket olika utgångslägen. 

Att en ”normal” röst är svårdefinierad (Colton et al., 2006) och att röstproblem kan definieras 

som en röst som inte fungerar eller låter som den vanligtvis gör eller om rösten påverkar 

kommunikationen negativt (Roy et al., 2007) gör det svårt att säga hur många av patienterna i 

studien som efter behandling kan anses vara friska. De objektiva gränsvärdena i den akustiska 

analysen kan användas som referens, men inom exempelvis självskattning är det svårare att säga 

var gränsen går, även om det finns gränsvärden även där. Förmodligen är svaret på frågan om 

patienten erhållit en ”normal” röst efter behandling högst individuell och i många fall omöjlig att 

svara på. Däremot går det förmodligen oftast att avgöra om patienten genomgått en förbättring. 
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Att studieförfattarna inte varit involverade i insamlingen av patientmaterialet utgör naturligt en 

problematik. Materialet har samlats in av flera olika terapeuter vilket kan ha gjort att 

behandlingseffekten påverkats av terapeutens skicklighet (Sellars, Carding, Deary, MacKenzie & 

Wilson, 2002; Dunnet, MacKenzie, Sellars, Robinson & Wilson, 1997). Om detta har påverkat 

behandlingarnas utgång går inte att svara på men det går att argumentera för att alla patienter inte 

har fått exakt samma behandling. Kanske skulle de inte heller ha erhållit samma behandling då 

alla inte hade samma problem från början, men det skulle fortfarande kunna utgöra ett 

metodologiskt problem. Detta gäller förmodligen mestadels de som erhållit traditionell 

behandling eftersom den metoden kan anses mindre konkret, och därmed mer beroende av 

terapeutens pedagogiska förmåga, än resonansrörsmetoden. 

Studiens omfattning när det gäller antalet olika bedömningssätt har medfört att det funnits många 

olika parametrar att ta hänsyn till, såväl objektiva som subjektiva. Detta har också medfört att det 

funnits en diskussion om vilka parametrar som varit intressanta att redovisa, något som ofta är 

fallet vid röstbehandlingsstudier (Dejonckere et al, 2001). Många beräkningar och uträkningar har 

gjorts utöver de som redovisas i studiens resultat och det går att argumentera för att andra 

parametrar än de som valdes skulle ha redovisats. 

6.6	  Slutsats	  

De två metoderna för röstbehandling har god effekt på de perceptuellt bedömda parametrarna 

afoni, hyperfunktion och knarr. Sett till akustiska parametrar har ingen effekt av de två 

metoderna för röstbehandling kunnat fastställas. Gällande patienternas självskattningar kunde 

tydliga förbättringar påvisas, avseende både RHI och Swe-VAPP. Både traditionell svensk 

röstbehandling och resonansrörsmetoden har således delvis goda effekter gällande perceptuellt 

bedömda parametrar samt ger tydliga förbättringar i hur patienterna själva skattar sina röster. 

I föreliggande studie har det dock inte gått att påvisa några signifikanta skillnader i 

behandlingseffekt mellan traditionell svensk röstbehandling och resonansrörsmetoden. 

Tendenser kan dock skönjas i att de som erhöll rörfonationsbehandling förbättrades något mer i 

de akustiska mätningarna medan de som erhöll traditionell behandling fick bättre 

behandlingseffekt enligt patienternas självskattningar. I de perceptuella bedömningarna gav 

traditionell behandling störst behandlingseffekt, även om skillnaderna behandlingarna emellan var 

små i de flesta parametrarna. 
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6.7	  Framtida	  studier	  

Historiskt sett har logopedisk röstbehandling varit ett område där det varit svårt att uppnå högre 

vetenskapliga evidensnivåer avseende behandlingseffekt. Fysiska, fysiologiska och psykiska 

faktorer gör att röstbesvär kan yttra sig på många olika sätt, så för att optimera förutsättningarna 

bör det i framtida studier tas hänsyn till så många av dessa faktorer som möjligt. Tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier bör dock definieras så att gruppen som skall studeras blir så 

homogen som möjligt, särskilt om deltagarantalet är litet. 

Just urvalsstorleken är samtidigt den kanske viktigaste aspekten. Med ökad urvalsstorlek minskar 

betydelsen av att kontrollera urvalet på nämnda sätt och studieförfattarna kan istället fokusera på 

att undersöka det som är studiens egentliga syfte: effekten av röstbehandling för en population 

patienter med diffus röstproblematik.  
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Informationsbrev     

    2013-02-10 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter från Linköpings Universitet som kommer att 

genomföra en studie där två typer av röstbehandlingar utvärderas och 

jämförs. Underlaget för studien kommer att utgöras av ett redan inspelat 

material av ca 20-30 patienter, före och efter någon av 

behandlingsformerna rörfonation eller traditionell röstbehandling. 

 

Studiens syfte är att utröna och jämföra effektiviteten hos de två 

behandlingsmetoderna.  

 

Studien genomförs under våren 2013 under handledning av docent Anita 

McAllister, och kommer att presenteras i form av en magisteruppsats 

som även kommer att finnas tillgänglig digitalt på e-press, 

http://www.ep.liu.se/index.sv.asp. 

 

Att deltaga som lyssnarbedömare innebär att ca totalt 60 inspelningar  av 

patienter före och efter röstbehandling bedöms med hjälp av SVEA-

protokollet (Stockholm Voice Evaluation Approach). Ljudfilerna är ca 1 

minut vardera. Materialet kommer att läggas ut i en privat mapp på 

internetsidan Dropbox. Endast studieförfattarna och de logopeder som 

ingår i bedömargruppen kommer ges tillgång till denna mapp.  

 

För att kunna använda och dela filer i Dropbox krävs att man först 

(kostnadsfritt) registrerar ett konto på www.dropbox.com. En länk till 



Bilaga 1 

 

mappen med ljudfilerna skickas ut via mail efter det att vi mottagit 

samtyckesbrevet, således behöver kontot på Dropbox vara registrerat 

innan dess. De perceptuella bedömningarna ska vara genomförda och 

skickade till oss senast den 15 mars. Det går bra att skicka med 

internpost till Anita McAllister på logopedprogrammet i Linköping. 

 

Har du några synpunkter eller frågor så är du välkommen att kontakta 

oss på följande tel.nr. och e-post. 

Jerker Franzén    

Mobil: 07xxx   E-post: xxx@student.liu.se 

Hannes Wijkmark   

Mobil: 07xxx  E-post: xxx@student.liu.se 

 

Tack på förhand! Vänligen 

Jerker Franzén och Hannes Wijkmark, Logopedprogrammet i Linköping, 

T8 
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Medgivande att delta som lyssnare i en röstbehandlingsutvärderingsstudie 
 

Om du är intresserad av att medverka är vi tacksamma om du kan 

underteckna här nedan och returnera svarstalongen till Anita McAllister 

på logopedprogrammet i Linköping snarast möjligt. 

 

Underskrift     

 Namnförtydligande 

______________________  

 _________________________ 

 

 
 


