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Sammanfattning 

Bakgrund 

Eftersom en stor del av befolkningen kommer få röstproblem någon gång under sin livstid 
finns ett behov att kunna analysera röstanvändning. Med informationen kan brister i 
röstanvändning åskådliggöras och eventuell röstbehandling anpassas. En elektroglottograf 
har länge setts som gold standard inom röstforskning, men byggdes inte för mätningar i 
vardagen. Därav behovet av tillförlitliga portabla röstmätare som kan mäta parametrarna; 
grundtonsfrekvens, amplitud och fonationstid. VoxLog kan möjligtvis uppfylla detta 
behov. 

Syfte 

Voxlog hade inte adekvat validerats, därav syftet med studien; att undersöka ifall 
mätresultaten från VoxLog var jämförbara de från EGG:n och ifall den således hade en 
plats av värde i den kliniska vardagen. 

Metod 

Studien hade 32 försöksdeltagare, 16 kvinnor, 16 män, i åldrarna 17-63 år. Varje deltagare 
högläste 5 minuter och bar under tiden bägge röstmätarna. De tre parametrarnas data 
analyserades i tillhörande programvaror. Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient-test gjordes för att åskådliggöra skillnader i 
mätresultaten på grupp- och könsnivå.   

Resultat 

Grundtonsfrekvensanalysen visade stark korrelation på helgruppnivå och hos kvinnor 
men måttlig hos män. På individnivå fanns flertalet försöksdeltagare med kraftigt 
skiljande mätvärden. Amplitudanalysen visade stark korrelation genomgående. Största 
skillnaden på individnivå var 3 dB. Fonationstidsanalysen visade måttlig korrelation både 
på grupp- och individnivå. 

Slutsatser 

Voxlog och EGG visade liknande mätvärden på gruppnivå gällande grundtonsfrekvens och 
amplitud men VoxLog uppmätte konsekvent högre fonationstidsvärden. Enstaka stora 
skillnader i grundtonsfrekvens fanns men i kombination med akustisk och perceptuell 
analys samt medvetenhet om VoxLogs högre fonationstidsmätning kan VoxLog vara ett 
viktigt verktyg för kliniker att få en övergripande bild av patientens röst. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Etiskt tillkännagivande 

Detta projekt har utfärdats i enlighet med riktlinjer för etikprövning av studentarbeten vid 
Umeå universitets medicinska fakultet (2007-05-14). Projektet har godkänts av ansvariga 
handledare före rekrytering av deltagare inleddes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Författarnas tack 

Vi vill tacka alla våra försöksdeltagare och framförallt våra kursare som tagit sig tid att 
delta i vår studie, och för allt stöd vi fått av er genom åren. 
  

Vi vill också rikta ett stort tack till våra handledare Fredrik Karlsson och Jenny Holmberg 
för att ni med eran kompetens, erfarenhet och idérikedom samt mycket uppmuntran och 
en hel del konstruktiv kritik hjälpt oss genom detta arbete. 
  

Ett stort tack även till Anders Asplund, forskningsingenjör vid Umeå universitet, för att vi 
alltid kunnat vända oss till dig med frågor när tekniken vi fått låna strulat. 
  

Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner för att ni med erat tålamod och uppmuntran 
har stöttat oss i detta arbete och under hela utbildningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 

Introduktion......………………………………………………………………………………... 1 

Bakgrund……………..………………………………………………………………………… 1 

Metod……………………………………………………………………………………………… 5 

Deltagare…………………………………………………………………………………………… 5 

Material………………………………………………………………………..…………………… 5 

Genomförande…………………………………………………………...……………………… 6 

Datainsamling………………………………………………………………………..………… 7 

Dataanalys…………………………………………………………………………………..……. 7 

Reliabilitet………………………………………………………………………………..………..8 

Etiska överväganden………………………………………………………………..…….….. 8 

Resultat…………………………………………………………………………….……….……. 8 

Diskussion………………………………………………………………………….……...….. 11 

Upplevelser av VoxLog-användning.............................................................. 12 

Upplevelser av EGG-användning................................................................... 12 

Bortfallsanalys…………………………………………………………………………………… 13 

Klinisk användning av VoxLog…………………………………………………………… 13 

Framtida studier………………………………………………………………………………… 13 

Slutsatser..………………………………………………………………………………………… 14 

Referenser...……………………………………………………………………………………… 15 

Appendix A…..…………………………………………………………………………………… 17 

Appendix B………………………………………………………………………………….…… 18 



 

1 
 

Introduktion 

Eftersom över en fjärdedel av befolkningen får röstproblematik under sin livstid (Merrill, 
Moines, Gray, & Smith, 2004) finns ett behov av tillförlitliga röstmätare med vilka man 
kan åskådliggöra personers röstanvändning. Med denna information kan man anpassa 
röstbehandling och även förebygga framtida röstproblem. Det har kommit flertalet nya 
portabla röstmätare på marknaden de senaste åren, varav en vid namnet VoxLog. För att 
kunna avgöra ifall röstmätaren VoxLog är tillförlitlig jämförs den i denna studie med en 
elektroglottograf tillsammans med en mikrofon, vilket länge har setts som gold standard 
för icke invasiv registrering av stämbanden när det gäller mätning av grundton och 
amplitud. 

Bakgrund 

Det är sällan man i vardagen tänker på hur mycket och på vilket sätt vi använder vår röst. 
Det är inte heller ofta man reflekterar över vad som krävs för att rösten ska fungera. För 
att förstå vilka olika aspekter som ingår i en röst behöver man först veta hur rösten bildas 
(Titze, 1994a). Luft pressas först upp från lungorna genom luftstrupen och passerar sedan 
mellan stämbanden. Med hjälp av den inre larynxmuskulaturen förs sedan stämbanden 
närmare varandra och börjar på så vis slå ihop. När stämbanden förts ihop blir 
luftströmmen så gott som helt avstängd och trycket underifrån på stämbanden, det 
subglottala trycket (Lindblom, 2008), ökar. När trycket blir tillräckligt högt tvingas 
stämbanden isär och luftströmmen accelererar mycket snabbt på grund av den lilla glipan 
som bildas. När luften pressas ut med så hög hastighet bildas en sugeffekt mellan 
stämbanden, Bernoullieffekten (Bernoulli, 1738), vilket drar ihop dem igen. Beroende på 
stämbandens adduktionsgrad sker detta med olika hastighet och dessa periodiska 
sammanslagningar ger upphov till röstkällan. Antalet svängningar stämbanden gör per 
sekund mäts i Hertz (Hz) och ju fler svängningar stämbanden gör per sekund, desto 
ljusare upplevs också en röst vara. Anledningen till att kvinnors röster oftare uppfattas 
som ljusare än mäns röster beror i sin tur på att kvinnors stämband är kortare och har 
mindre massa vilket leder till att de slår ihop oftare. Ljudnivån på rösten, alltså 
amplituden, mäts i sin tur i Decibel (dB) och ju högre amplitud desto högre upplevs 
röststyrkan vara. En ökad amplitud beror på ökat subglottalt tryck vilket skapas av 
andningsapparaten. Den tid då stämbanden vibrerar under de tonande delarna i talet, det 

vill säga som vid vokaler och tonande konsonanter kallas fonationstid (Masuda, T., Ikeda, 

Y., Manako, H., & Komiyama, S., 1993).  
Då en person i medeltal yttrar 16000 ord under ett dygn, innebär det att man 

under ett år yttrar 5,84 miljoner ord (Mehl, Vazire, Ramírez-esparza, Slatcher, & 
Pennebaker, 2007). Då dessa ord till stor del består av fonation ställs därför mycket stora 
krav på våra röster under en livstid. Kraven leder inte sällan till olika röststörningar, en 
nedsatt förmåga att använda sin röst, som för vissa kan bli mycket långvariga. Det kan 
handla om obehagskänsla eller smärta när man talar eller att man inte längre kan tala på 
det sätt eller i den mån man vill. De typer av röststörningar som kan orsakas av felaktig 
röstanvändning är funktionella- och funktionellt organiska röststörningar. Funktionella 
röststörningar innebär att röstanvändningen har lett till symtomen medan funktionellt 
organiska betyder att röstanvändningen lett till en organisk förändring av stämbanden 
(Lindestad & Södersten, 2008). 

Av diagnosticerade röststörningar i Sverige är fonasteni en av de vanligaste 
 Fritzell   996  och är en del av funktionella röststörningar. Faktorer som kan inverka 
negativt p  rösten kan till exempel vara bristande röstteknik  s  som upp nedpressad 
tonhöjd eller för hög röststyrka. Bristande röstteknik kan leda till röstproblem eftersom 
man använder rösten på ett sätt som inte är skonsamt. Förhöjd röststyrka ger ökad 
belastning på stämbandsnivå eftersom det ökade muskelarbetet i larynx då gör att 
stämbanden slår ihop med större kraft. Detta ökade muskelarbete i larynx kan leda till 
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muskelspänningar i hals och nackregionen eftersom strukturerna är så nära 
kopplade. Det kan även leda till en ond cirkel om man medvetet eller omedvetet försöker 
kompensera för sina uppkomna röstsymtom genom att använda rösten på ett annat sätt 
och av denna anledning utvecklar muskelspänningar som ger vidare symtom. Men den 
allra viktigaste faktorn för att minska risken för röstproblem är dock, att inte prata under 
för lång tid utan tillräcklig röstvila (Sala, Sihvo, & Laine, 2005; Simberg, Santtila, Soveri, 
Varjonen, Sala & Sanssnabba, 2009; Vilkman, 1996; 2004). Stämbanden börjar nämligen 
enligt Titze (1994b) ta skada genast man använder rösten, dessa skador orsakas bland 
annat av stämbanden utsträckning vid tonhöjdsändring och av mekanisk nötning vid 
stämbandskollisioner. Detta sker dock långsamt och gradvis vilket är varför det krävs 
längre stunder tal för att stämbanden ska få bestående men. En studie har visat att man 
redan efter 30 minuter högläsning kan känna symtom på rösttrötthet (Chang & Karnell, 
2004), medan en ytterligare studie har visat att det efter två timmars aktiv 
röstanvändning subjektivt krävs så mycket som 4-6 timmars röstvila för att stämbanden 
skall återhämta sig till 90% och 12-18 timmar för full återhämtning (Hunter & Titze, 
2009). Personer redan drabbade av stämbandsknutor har också under mätningar visats 
ha högre uppmätt fonationstid än andra deltagare (Masuda et al., 1993). Mängden och 
typen av röstanvändning en person klarar av utan att få röstproblem är dock naturligtvis 
mycket individuell. Externa röstergonomiska faktorer kan också ha inverkan på rösten och 
stämbanden. Det kan till exempel handla om luftkvalitet, luftfuktighet, rumsakustik, 
ljudmiljö eller tillgång till teknisk utrustning som högtalare och mikrofon. När en person 
utvecklat en röststörning är det ofta på grund av att flera av ovannämnda faktorer 
samverkat. I yrkesgrupper där det ställs höga krav på rösten, röstergonomiska faktorer 
inte tas i beaktande och adekvata tekniska hjälpmedel inte tillhandahålls, finns det därför 
högre förekomst av röststörningar (Sala, Sihvo, & Laine, 2005; Simberg et al., 2009; 
Vilkman, 1996; 2004). 

Röstproblem är mer vanligt förekommande inom yrkesgrupper med stora röstkrav 
såsom lärare, vårdrelaterade yrken och försäljare (Fritzell, 1996; Titze, Lemke, & 
Montequin, 1997). Lärare har förutom stor förekomst av röstproblem även visats ha bland 
de högsta uppmätta fonationstidsvärdena bland olika yrkesgrupper (Szabo Portela, 
Hammarberg, & Södersten,  2014; Södersten, Granqvist, Hammarberg, & Szabo, 2002; 
Masuda et al., 1993). Amerikanska lärare har visats ha en livstidsprevalens av 
röststörningar p  57 7% medan andra yrkesgrupper som inte har lika höga röstkrav  “non 
teachers”  i medeltal hade en förekomst p  28 8%  Merrill  Moines  Gray  & Smith  2004 . 
De stora kraven som ställs på lärares röster, såväl talmängd som röstkvalitet (Lyberg-
Åhlander, Brännström, & Sahlén, 2015), syns också i att de är en av de större 
patientgrupperna för röstbehandling inom logopedi. Förutom att prevalensen för 
röststörningar är högre i yrken med höga röstkrav har prevalensen dessutom visats stiga 
ju högre utbildning en individ har, (Roy, Merrill, Gray, & Smith, 2005). Hos personer vars 
yrken kräver fungerande röst, kan röstproblem både orsaka personligt lidande och göra 
att en person inte kan arbeta, vilket kan medföra förlorad arbetsinkomst. Kostnaderna för 
samhället på grund av röstproblem beräknas vara relativt stora men en noggrann analys 
har ännu inte gjorts i Sverige.    SA har man dock uppskattat att det enbart för lärare 
kostar samhället kring 2 5 miljarder dollar a  rligen gällande röstrelaterad fra  nvaro fra n 
arbete samt behandlingsinsatser (Verdolini & Ramig, 2001). Då så stor del av 
populationen får röstproblem och det kostar samhället så pass mycket pengar kan man 
fastslå att det av flera anledningar finns ett behov av att kunna kartlägga och bedöma 
röstanvändningen hos berörda personer. 

Förutom yrkesval och utbildningsnivå har även könstillhörighet visats påverka 
prevalensen av röststörningar. En studie har nämligen visat att kvinnor har högre 
förekomst av röstproblem än män (Hunter, Tanner, & Smith, 2011). Vidare rapporterade 
10% fler kvinnor än män att de tidigare haft röstproblem som varat längre än fyra veckor, 
oavsett yrke, och nästan dubbelt så många kvinnor som män rapporterade att de tidigare 
haft någon form av röstproblematik. Slutligen visade de att 76% av remisser för 
behandling av röstproblem utgörs av kvinnor. Fritzell fann även i sin studie från 1996 att 
funktionella röststörningar i stort sett är dubbelt så vanliga hos kvinnor som hos män. 
Detta kan bero på att mäns röster generellt har lägre grundtonsfrekvens och därmed färre 
stämbandssvängningar än kvinnors eller barns. Till exempel så ligger ett manligt röstläge 
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hos svenska talare på 113 Hz med en standardavvikelse på 15 Hz och ett kvinnligt på 188 
Hz med standardavvikelse 20 Hz (Hammarberg, Södersten, & Lindestad, 2008). Slutligen 
kan även det naturliga åldrandet påverka förekomsten och risken för röstproblem 
(Verdonck-de Leeuw & Mahieu, 2004). Detta beror bland annat på att ligament atrofierar, 
leder blir ojämna och själva stämbanden tunnas ut (Spiegel, Sataloff, & Emerich, 1997). 
För att framgångsrikt kunna förebygga och behandla röststörningar krävs det att den 
behandlande logopeden har tillräcklig kunskap om alla riskfaktorer och möjliga 
behandlingsmetoder som finns för de olika röststörningarna. Men framförallt krävs 
förmågan att utifrån sin egna perceptuella bedömning kunna urskilja vilka tecken på 
röststörning patienterna har och hur de kan avhjälpas. 

I dagens röstlogopedi innefattar behandlingen av röstproblem i stort sett alltid en 
perceptuell bedömning av rösten. En perceptuell bedömning kan dock inte säga något om 
patientens röstanvändning utanför behandlingsrummet, för att nå den aspekten krävs en 
portabel röstmätare som patienten kan bära i vardagen. Vid kliniskt användande av 
röstmätare är det av stor vikt att kunna mäta och analysera fonationstid i patientens 
vardag, då det kan vara en bidragande orsak till röststörningar (Titze, 1994b). Det är även 
nödvändigt att mätaren kan analysera grundtonsfrekvens och amplitud då dessa 
parametrar ger vidare information om hur rösten används. Informationen kan exempelvis 
hjälpa användare att själva bli medvetna om i vilka situationer de pratar långa stunder, i 
vilket röstläge och med vilken röststyrka.  

Det finns idag ett flertal sådana ändamålsenliga röstmätare på marknaden varav 
en bär namnet VoxLog (Sonvox AB, Umeå, Sverige)(se figur 1). VoxLog har i en tidigare 
studie jämförts mot två andra portabla röstmätare; The Ambulatory Phonation Monitor 
(APM) och Vocalog (Van Stan, Gustafsson, Schalling, & Hillman, 2014). Alla tre mätarna 
kunde mäta amplitud och fonationstid, men APM och Voxlog kunde även mäta 
grundtonsfrekvens. Förutom att Vocalog överestimerade fonationstiden så visade studien 
ingen signifikant skillnad i mätresultat mellan de tre röstmätarna. Voxlog är dock ännu 
inte adekvat validerad eftersom endast ett fåtal studier har gjorts gällande den. 

 

 
Figur 1. VoxLog röstmätare med halskrage. 
  

VoxLog är byggd för användning i vardagssituationer och kan mäta fonationstid, 
grundtonsfrekvens, amplitud och även amplituden av bakgrundsljud. VoxLog-mätaren 
består av två huvuddelar, en lagringsenhet kopplad till en halskrage innehållande en 
accelerometer samt en mikrofon (Sonvox AB, 2015). När accelerometern uppfattar 
vibrationer samtidigt som mikrofonen uppfattar ljud, tolkas detta som talarens röst 
(Wirebrand, 2011) medan ljud utan samtidiga vibrationer tolkas som bakgrundsljud. 
Lagringsenheten till VoxLog klarar en dags konstant inspelning med en natts laddning. 
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Den processar och lagrar även mätvärdena kontinuerligt och behöver således inte spara 
några ljudfiler och inte heller vara kopplad till en dator konstant under inspelning. Vid 
användning spänns VoxLog:s inbyggda mikrofon och accelerometer mot larynx med den 
justerbara halskragen. Internminnet kan sammanlagt spara 100 inspelningar där varje 
inspelning kan ha en maxlängd på 14h. Insamlad data från VoxLog förs över till en dator 
och programvaran VoxLog Connect. I VoxLog connect kan man även efter genomförd 
inspelning markera och analysera specifika tidsintervall för närmare analys. I programmet 
kan även olika inställningar för VoxLog-dosan göras beroende på syftet med 
röstregistreringen. Inställning av tidsfönster bestämmer hur ofta en mätning av 
röstparametrarna ska göras, det minsta möjliga tidsfönstret är 100ms och det största 5s. 
Ett mindre tidsfönster ger en högre upplösning och en möjlighet att se mindre 
förändringar i signalen, medan ett större tidsfönster ger en mer överskådlig bild av 
röstanvändningen.  Datan från VoxLog kan enkelt fås fram i grafer såväl som i sifferform 
och är därför lättåskådlig och lättillgänglig för såväl användaren som kliniker. Klinikern 
kan även tillsammans med användaren gå igenom informationen, peka ut specifika tider 
eller situationer där förändring av röstanvändningen behöver ske och planera åtgärder 
utifrån det. Upprepad användning av VoxLog kan också utgöra en motivationshöjande 
faktor för personer med röstsvårigheter eftersom det då går att jämföra resultaten med 
tidigare mätningar. Som komplement till användande av VoxLog och perceptuell analys av 
logoped kan även en akustisk analys i en ljudstudio göras för att få en så klar bild av 
röstanvändningen som möjligt. 

Historiskt sett har elektroglottografi använts för att validera nya objektiva 
mätmetoder inom röstforskning eftersom metoden ses som en gold standard för icke 
invasiv registrering av stämbanden när det gäller mätning av grundton och amplitud 
(Baken, 1992). En elektroglottograf, vilket vidare i studien kommer förkortas EGG, har 
uppskattats eftersom dess resultat är noggranna och lätta att åskådliggöra samt att man 
kontinuerligt kan se mätresultaten under inspelning (Fourcin & Abberton, 1995). Av dessa 
anledningar har även vi valt att validera VoxLog mot den beprövade EGG:n.  

EGG-utrustningen består av själva EGG-dosan, elektroder och en mikrofon (se 
figur 2), dosan kopplas under inspelning även till en dator. En EGG används genom att 
man fäster två elektroder på halsen, en på vardera sida av larynx. Elektroderna mäter hur 
mycket elektricitet som rör sig över larynx och eftersom elektriciteten rör sig lättare när 
stämbanden har kontakt kan man påvisa antalet svängningar stämbanden gör per sekund 
(Kitzing, 1990). Med hjälp av elektroderna mäter man också totala antalet svängningar 
stämbanden gör under en mätperiod, medan mikrofonen mäter röstens amplitud i dB. 
Under inspelning sparas en fil på datorn den är kopplad till, vilket gör att man vid behov 
kan lyssna på och analysera relevanta ljudavsnitt flera gånger. Dock har en del 
begränsningar med EGG-apparaturen uppmärksammats genom åren. Colton & Conture 
kom bland annat i sin studie från 1990 fram till att mätning av kvinnor och personer med 
mycket muskler eller fett i halsregionen var svårare eftersom det krävdes betydligt mer 
noggrann fästning av elektroderna för att få adekvat kontakt. Under inspelning finns även 
en risk att elektroderna flyttar sig vilket kan störa kontakten. Därför är det av vikt att 
elektroderna fästs ordentligt och att signalen kontrolleras kontinuerligt under inspelning 
för säkrare mätresultat. 
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.  

Figur 2. EGG-D800 Laryngograf med tillhörande mikrofon och elektroder. 
  

Eftersom VoxLog inte adekvat validerats var syftet med studien således att 
undersöka ifall mätresultaten från VoxLog var jämförbara de från EGG gällande 
grundtonsfrekvens, amplitud och fonationstid, samt ifall den därmed har en plats i den 
kliniska vardagen. 

Metod 

Deltagare 

Till studien rekryterades 42 deltagare, 22 kvinnor och 20 män, ur författarnas sociala 
nätverk. Exklusionskriterier för deltagandet var känd tal- eller röststörning samt grav 
hörselnedsättning. Av deltagarna exkluderades 10 deltagare på grund av tekniska problem 
vid EGG registreringen vilket innebar ett bortfall på 23,8 procent. Efter exklusioner 
återstod 32 deltagare, 16 män och 16 kvinnor. Deltagarna hade åldersspannet 17-63 år och 
medelåldern var 37 år. 

Material 

I studien användes röstackumulatorn VoxLog med firmware 2,23 samt den Windows-
baserade programvaran VoxLog Connect 1.0.15. En EGG D800 laryngograf 
(Laryngograph® Ltd, London, Storbritannien) användes som andra röstmätare att 
validera VoxLog mot. Till EGG hörde den windowsbaserade programvaran Speechstudio 
v.5.21. En Lenovo b575e laptop med windows 7 var kontinuerligt kopplad till EGG:n under 
inspelningarna via en usb-kabel. En Velleman DEM202 decibelmätare användes för att 
kalibrera EGG:ns medföljande mikrofon. Tidningsartiklar från lokaltidningar samt 
veckomagasin tillhandahölls för högläsning. 
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Genomförande 

Försöksledarna fäste först de två EGG elektroderna och VoxLog på samtliga deltagares 
halsar. EGG-elektroderna fästes på vardera sida om struphuvudet i höjd med 
adamsäpplet/spetsen av sköldbrosket (se figur 3) för att ge bästa möjliga 
förutsättningarna för elektrodernas kontaktytor. Den tillhörande clip-on mikrofonen 
fästes på 10cm avstånd från deltagarens mun (se figur 4) och mikrofonen kalibrerades i 
speechstudio så att decibelnivån överensstämde med en Velleman DEM202 decibelmätare 
som hölls på 30cm avstånd från munnen. Voxlog fästes med mikrofonen och 
accelerometern placerad enligt tillverkarens instruktion, vilket var under den högra EGG 
elektroden. Efter att mätarna spänts fast och kalibrering genomförts inleddes 
inspelningen, under vilken deltagaren högläste valfri text under fem minuters tid. 
 

 
Figur 3. VoxLog-dosan och EGG elektroder fästa enligt anvisningar. 

 

 
Figur 4. Mikrofon fäst på 10 centimeters avstånd från munnen. 
 
Innan varje inspelning genomfördes testades EGG:ns signaler i speech studio för att 
försäkra att elektroderna hade adekvat kontakt. I det fall programmet visade på svag 
signal flyttades elektroderna tills god signal uppnåddes. Kunde adekvat signal ej uppnås 
vid testinspelning skulle deltagaren exluderas, vilket inte skedde under datainsamlingen. 
Vid inspelningarnas början startades VoxLog 1 sekund innan EGG:n för att få så lika 
duration som möjligt. Inspelningarna gjordes i avskilda, tysta rum med så lite 
kringliggande ljudkällor och andra ljudstörningar som möjligt. Under inspelningarna fick 
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deltagarna prata fritt kring valfritt ämne eller högläsa valfri text såsom tidningsartiklar. 
Försöksledarna övervakade hela inspelningen för att se så att all apparatur var korrekt 
positionerad och fungerade adekvat samt för att kunna besvara eventuella frågor som 
försöksdeltagarna hade. Ljudfilerna från EGG:n avidentifierades så att endast kön, ålder 
och inspelningstid sparades på medföljande dator. För varje deltagares data sparades en 
VoxLog-profil i VoxLog connect varefter datan från EGG:n och Voxlog-profilerna fördes in 
i ett excel-dokument. Deltagarna fick innan genomförandet muntlig och skriftlig 
information om projektet (se appendix 1), vid intresse för deltagande fick de därefter 
skriva under en samtyckesblankett (se appendix 2).  

Datainsamling 

Datan som de två röstmätarna samlade in analyserades i de tillhörande 
datorprogrammen. Analysen av Voxlog gjordes genom VoxLog-connect och till EGG:n 
användes det tillhörande programmet Speech studio v.5.21. I respektive programvara kan 
man få fram grundtonsfrekvens, amplitud och total fonationstid för varje inspelning. 
VoxLog-connect beräknar själv den totala fonationstiden. Den totala fonationstiden i 
speech studio beräknades med hjälp av en formel (se formel 1) där p står för antalet 
perioder, f för medelgrundtonsfrekvens och t för tid i sekunder med hjälp av vilka man 
fick fram ftp; fonationstiden i procent. 
 
     

 
          (1)

  
 
Dataanalys 
Medelvärde av grundtonsfrekvens, amplitud och fonationstid togs fram för de 32 
deltagarna och analyserades sedan i VoxLog connect respektive Speech studio. 
Amplituden uppmätt av VoxLog korrigerades med -10dB, i enlighet med tillverkarens 
instruktioner (Sonvox AB, 2015), för att kunna jämställa resultaten med en mätning med 
en extern decibelmätare på 30cm avstånd från munnen. Exkluderingar av resultat gjordes 
i sådana fall där EGG:n ej haft adekvat kontakt och därmed uppmätt ett värde under 
10000 perioder eller under 20 procent fonationstid. På mätvärdena genomfördes en 
analys gällande de tre parametrarna i IBM SPSS statistics 21. För att undersöka 
korrelationen mellan röstmätarnas mätresultat på grupp- samt könsnivå, gällande 
grundtonsfrekvens, amplitud och fonationstid, gjordes genomgående Pearsons 
produktmomentkorrelation. 

Reliabilitet 

I studien valdes en EGG som instrument att validera VoxLog mot eftersom den i tidigare 
studier visat på konsekventa resultat och är allmänt känd och accepterad som mätmetod 
(Fourcin & Abberton, 1995). Innan varje inspelning kontrollerades utrustningen för fel 
och mikrofonen kalibrerades. Försöksledaren kontrollerade utrustningens fästpunkter på 
deltagarnas larynx för att optimera kontakten och befann sig alltid på plats i rummet vid 
mätningarna för att kontinuerligt kontrollera apparaturens kontakt, lösa eventuella 
problem och för att övervaka inspelningen. 

Etiska överväganden 

Denna studie har utfärdats i enlighet med riktlinjer för etikprövning av studentarbeten vid 
Umeå Universitets medicinska fakultet. Studien var ett samarbete mellan 
logopedstudenter och Umeå universitet som en del av logopedutbildningen. Samtliga 
deltagare fick muntlig och skriftlig information om studiens bakgrund och syfte samt hur 
resultaten samlas in och behandlas. Deltagarna gav sitt skriftliga samtycke till deltagande 
och de informerades om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas 
utan konsekvenser. Varje deltagares EGG-data avidentifierades och inspelningarna kunde 
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således endast identifieras enligt kön, ålder och inspelningstid. Eftersom VoxLog och 
EGG-elektroderna fästes kring halsen kunde bärandet av dessa  upplevas som klumpiga 
eller obehagliga att bära längre stunder. Av denna anledning var det också motiverat att 
endast göra kortare inspelningar på fem minuter. 

Resultat 

På helgruppsnivå visade resultaten att grundtonsfrekvensmedelvärdena för VoxLog 
(M=169,07, SD=35,85, Median=167,44) och EGG:n (M=163,38, SD=40,74, Mdn=167,16) 
hade stark korrelation (r=0,918, p<0,01). Medelvärdesskillnaden mellan resultaten var 
5,70 Hz, SD = 16,26. Figur 5 visar medelvärdet på grundtonsfrekvensen för VoxLog och 
EGG för varje deltagare. 
För gruppen manliga talare visade resultaten att grundtonsfrekvensmedelvärdena för 
VoxLog (M=139,25, SD=16,54, Median=136,5) och EGG:n (M=130,36, SD=23,67, 
Median=130,82) hade svag till måttlig korrelation (r=0,43, p = 0,101). 
Medelvärdesskillnaden i mellan resultaten var 8,89 Hz, SD = 22,38.  
För gruppen kvinnliga talare visade resultaten att grundtonsfrekvensmedelvärdena för 
Voxlog (M=198,91, SD=22,01, Median=200,70) och EGG:n (M=196,40, SD=23,32, 
Median=199,57) var starkt korrelerade (r=0,978, p<0,01). Medelvärdesskillnad mellan 
resultaten var 2,51 Hz, SD=4,90. 
 

 

 
Figur 5. Deltagarnas medelgrundtonsfrekvens i Hz uppmätta av VoxLog respektive EGG. 
Deltagare 1-16 är män och deltagare 17-32 är kvinnor. 
 
På helgruppsnivå visade resultaten att amplitudmedelvärdena för Voxlog (M=72,92, 
SD=4,07, Median=72,71) och EGG:n (M=73,62, SD=4,09, Median 72,73) var starkt 
korrelerade (r=0,977, p<0,01). Medelvärdesskillnaden mellan resultaten var 0,70 dB, SD 
= 0,87. Figur 6 visar medelvärdet på amplituden för VoxLog och EGG för varje 
deltagare. 
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För gruppen manliga talare visade resultaten att amplitudmedelvärdena för Voxlog 
(M=73,64, SD=5,06, Median=73,59) och EGG:n (M=74,47, SD=5,06, Median=74,37) var 
starkt korrelerade (r=0,983, p<0,01). Medelvärdesskillnaden mellan mätresultaten var 
0,84 dB, SD = 0,93.  
För gruppen kvinnliga talare visade resultaten att amplitudmedelvärdena för Voxlog 
(M=72,33, SD=2,62, Mdn 71,55) och EGG:n (M=72,66, SD=2,52, Median=72,2) hade 
stark korrelation (r=0,895, p<0,01). Medelvärdesskillnaden mellan resultaten var 0,33 
dB, SD = 1,18.  
 

 

  
Figur 6. Deltagarnas amplitudmedelvärde i dB uppmätta av VoxLog respektive EGG. 
Deltagare 1-16 är män, 17-32 är kvinnor.  
 
På helgruppsnivå visade resultaten att fonationstidsmedelvärdena för Voxlog (M=55,77, 
SD=5,53, Median 55,74) och EGG:n (M=38,80, SD=7,91, Median=41,04) var  måttligt 
korrelerade (r=0,640, p<0,01). Medelvärdesskillnaden mellan resultaten var 16,98 %, SD 
= 6,10. 
Figur 7 visar medelvärdet av fonationstid för VoxLog och EGG för varje deltagare. 
För de manliga deltagarna visade resultaten att fonationstidsmedelvärden för Voxlog 
(M=57,63, SD=6,00, Mdn=57,61) och EGG:n (M=41,58, SD=6,35, Median=43,98) hade 
måttlig korrelation (r=0,624, p=0,010). Medelvärdesskillnad mellan resultaten var 16,05 
%, SD = 5,36.  
Resultaten visade för de kvinnliga deltagarna att fonationstidsmedelvärden för Voxlog 
(M=53,92, SD=4,46 Median=54,16) och EGG:n (M=36,01, SD=8,50 Median=36,5) hade 
måttlig korrelation (r=0,606, p=0,013). Medelvärdesskillnad mellan resultaten var 17,91 
%, SD = 1,70.  
  

En allmän observation gällande VoxLog:s beräkningar av fonationstid var att den 
analyserade de tonlösa ljuden /p/ och /t/, /k/, /f/ som fonation, framförallt vid yttranden 
med högre amplituder. 
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Figur 7. Deltagarnas fonationstid i procent uppmätta av VoxLog respektive EGG. 
Deltagare 1-16 är män, 17-32 är kvinnor.  

Diskussion: 

Resultaten från denna studie visade att de två röstmätarnas uppmätta 
medelgrundtonsfrekvens starkt korrelerade. Korrelationen var stark inom gruppen 
kvinnliga talare men dock bara svag till måttlig inom gruppen manliga talare. Resultaten 
tydde också på att VoxLog oftare uppmätte något högre grundtonsfrekvens än EGG under 
mätning av kvinnors röster. En bidragande faktor till att gruppen med manliga talare 
endast hade svag till måttlig korrelation kan bero på att det på individnivå i flera fall 
förekom stora skillnader i uppmätt medelgrundtonsfrekvens. Skillnaden i mätvärden 
bland de manliga talarna var i ett fall så hög som 50,4 Hz, till skillnad från gruppen med 
kvinnliga talare där den största skillnaden låg på 13,5 Hz. Resultaten från studien tyder 
alltså på att mätarna överensstämmer bättre under grundtonsfrekvensmätning av 
kvinnors röster trots att det hos dem var svårare att få adekvat kontakt vid EGG-mätning. 
Eftersom vi som försöksledare befann oss i rummet under inspelningarna kunde 
deltagarnas grundtonsfrekvens informellt uppskattas. I de fall när stora skillnader i 
mätresultat förekom mellan mätarna kunde man tydligt avgöra vilken av de två mätarnas 
resultat som var mer riktigt. Enligt vår subjektiva bedömning var det i de flesta fall 
VoxLog som visade det mer troliga värdet. Att skillnaden i mätvärden i ett fall var så hög 
som 50,4Hz är av klinisk betydelse, detta eftersom en så stor skillnad kan innebära 
skillnaden mellan att en person uppmäts ligga inom ett optimalt avslappnat röstläge, eller 
ett pressat och spänt röstläge. Detta kan i sin tur till exempel leda till felaktiga slutsatser 
gällande behov av och val av röstbehandling. 
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Resultaten visade att mätarnas amplitudvärden var starkt korrelerade och att 
VoxLog generellt visar något lägre värden. Medelvärdesskillnaden är endast 0,7 dB mellan 
mätarna och den största skillnaden på individnivå är 3 dB. Dessa skillnader kan vara 
hörbara men bör inte ha någon klinisk betydelse vid mätningar av amplitud då en 
rösthöjning på 3 dB inte bör öka påfrestningen av stämbanden nämnvärt. Korrigeringen 
på -10dB som görs på VoxLog:s uppmätta amplitud, enligt tillverkarens instruktioner, bör 
enligt våra resultat justeras till -9,3 dB för att VoxLog och EGG bättre ska överensstämma. 

Resultaten visar att mätarnas fonationstidsvärden, för samtliga grupper, endast 
var måttligt korrelerade. Medelvärdesskillnaden mellan mätarna var 16.98% men i vissa 
fall var skillnaden så stor som 29,27%. VoxLog visade i samtliga fall längre fonationstid än 
EGG:n men det är dock svårt att säga vilken av mätarna som var mer tillförlitlig. Trots att 
samtliga försöksdeltagare i stort sett högläste konstant under inspelningarna visade EGG 
datan på stora skillnader i uppmätt fonationstid. Det förekom därför en risk att EGG:n 
inte haft adekvat kontakt under hela inspelningarna. Likaså kan VoxLog-beräkningarna av 
fonationstid vara opålitliga eftersom den räknar vissa tonlösa ljud såsom /k/, /f/, /p/ och 
/t/ som fonation trots att dessa är tonlösa, detta syns framförallt vid yttranden med högre 
amplituder. VoxLog registrerar antagligen dessa tonlösa ljud som tonande eftersom de 
kan skapa en del vibrationer i larynxregionen, vilket accelerometern då registrerar som 
fonation. Eftersom bägge mätarna har felkällor som kan ha påverkat resultatet är det svårt 
att dra slutsatser om den egentliga fonationstiden. 

Upplevelser av VoxLog-användning 

Subjektivt är VoxLog  enkel att använda, lätt att fästa och det är enkelt att åskådliggöra 
datan i programvaran. Eftersom den mäter fonation genom att med accelerometerns hjälp 
uppfatta vibrationer har den inte heller så stora krav på placering så länge den fästes i 
larynxregionen. Mikrofonen behöver aldrig kalibreras och eftersom den generellt har bra 
kontakt behöver inga upprepade testinspelningar göras. VoxLog:en har dock en tendens 
till mindre tekniska problem såsom att inspelningarna plötsligt inte syns i programvaran 
eller att de plötsligt inte kommer i kronologisk ordning. Problemen kan dock lösas genom 
omstart av apparaturen. Den justerbara halskragen passar inte heller alla försöksdeltagare 
ordentligt eftersom vissa har för smal hals och kragen inte går att trycka ihop tillräckligt. I 
studien fästes VoxLog:en för dessa deltagare istället så att endast de två ändpunkterna av 
halskragen spändes mot halsen, då på motsatta sidor. En annan nackdel med VoxLog är 
att dess data kan ses först efter genomförd inspelning.  

Upplevelser av EGG-användning 

EGG:n var också lätt att använda, programvaran var intuitiv och datan var dessutom 
konstant tillgänglig redan under inspelningens gång. Eftersom en fil sparades på datorn 
möjliggjorde även detta att kunna lyssna på specifika delar av inspelningen vid behov. 
Kraven på placering av elektroderna var dock stora, och det krävdes ofta flera 
testinspelningar innan adekvat kontakt hittades. Detta märktes speciellt tydligt vid 
mätning av kvinnliga deltagare, vilket även tidigare uppmärksammats (Colton & Conture, 
1990). Dessa svårigheter kan vara orsaken till att ett större antal kvinnor än män 
exkluderas på grund av för lågt antal uppmätta perioder., och antas bero på att kvinnor 
generellt har mindre larynx och det därmed är svårare att hitta mätpunkter med bra 
kontakt. Eftersom en EGG inte använder vibrationer för att mäta fonationstid 
förekommer inte heller någon risk att tonlösa ljud tolkas som tonande.  

Bortfallsanalys 

I studien exkluderades 10 deltagare, 6 kvinnor och 4 män, på grund av dålig 
elektrodkontakt. Svårigheten att få adekvat elektrodkontakt på kvinnor och personer med 
muskulös eller adipös hals- nackregion (Colton & Conture, 1990) var anledningen till 
flertalet av våra bortfall. Risken att elektroderna under inspelningens gång flyttade på sig 
på grund av att deltagarna rörde för mycket på sig under högläsningen är den troliga 
orsaken till resterande bortfall. För att undvika dessa problem till så stor grad som möjligt 
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gjordes provinspelningar innan det egentliga deltagandet för att försäkra adekvat kontakt, 
dock hade tydligare instruktioner om att försöksdeltagarna var tvungna att sitta så stilla 
som möjligt behövts. Försöksledarna övervakade även elektrodernas placering 
kontinuerligt under inspelningarna för att försäkra att de inte flyttade på sig märkbart. 
Exklusionsgränsen på 10000 perioder eller 20% fonationstid valdes av försöksledarna 
som gräns eftersom det ansågs vara det lägsta logiska värdet som kunde ha uppmätts, med 
tanke på att deltagarna högläste i stort sätt konstant. För att i liknande studier i framtiden 
motverka ett lika stort bortfall kan ytterligare noggrannhet gällande elektrodplacering 
vara motiverat. Det kan även vara motiverat att göra fler eller längre inspelningar för varje 
deltagare och sedan analysera den inspelning eller del med bäst kontakt. 

Klinisk användning av VoxLog 

Om man ser till den kliniska användningen av VoxLog är den subjektivt enkel att använda 
och resultaten är lättillgängliga och tydliga för såväl patient som kliniker. Då VoxLog tycks 
fungera lika bra oavsett kön eller kroppssammansättning behöver kliniker inte ta det i 
beaktande, vilket är en fördel eftersom majoriteten av röstpatienter är kvinnor. Det som 
dock kan vara ett problem är att kragen inte kan justeras in tillräckligt långt för personer 
med smala halsar, vilket gör att den inte sitter helt optimalt. Eftersom VoxLog är mycket 
portabel, tillåter långa inspelningar och kan skilja mellan användarens fonation och 
bakgrundsljud är den ett bra instrument för exempelvis lärare. Då lärare har hög 
fonationstid (Szabo Portela, Hammarberg, & Södersten,  2014; Södersten, Granqvist, 
Hammarberg, & Szabo, 2002; Masuda et al., 1993) och är en stor patientgrupp inom 
röstlogopedi. Med hjälp av datan kan man även enklare medvetandegöra patienter om sitt 
röstbeteende, tydliggöra brister och även motivera dem till förändring. När det kommer 
till dess mätförmåga anser vi VoxLog vara ett bra och tillförlitligt instrument när det gäller 
mätning av grundtonsfrekvens och amplitud. Det man bör vara uppmärksam på är att 
fonationstiden kan vara missvisande. VoxLog är dock fortfarande konsekvent i sina egna 
mätvärden och man kan därför fortfarande använda data från mätningar för att uttyda 
mönster i enskilda användares fonationstid. Dessutom i de fall när en patient med 
röstproblem ska begränsa sitt röstanvändande borde en överskattning av fonationstid inte 
ha någon större betydelse. Det borde snarare vara ett större problem om fonationstiden 
underskattas eftersom patienten isåfall felaktigt kan tro sig prata lagom mängd under 
dagen. Med detta i åtanke kan data från VoxLog i kombination med perceptuell och 
akustisk analys vara ett viktigt verktyg för kliniker att få en övergripande bild av 
patientens röst. 

Framtida studier 

Ytterligare forskning med ett större antal försöksdeltagare och mätningar under en längre 
tidsperiod, exempelvis en 12 timmars inspelning för att motsvara en dags röstanvändande, 
skulle kunna genomföras för att vidare säkerställa tillförlitligheten för VoxLog. En sådan 
studie kunde även vidare undersöka skillnaden i mätresultaten på könsnivå, främst 
gällande grundtonsfrekvens. För att avhjälpa osäkerheten gällande fonationstiden hade 
man behövt designa en studie där man mer ingående analyserat fonationstid för att få ett 
säkert mätvärde och sedan jämfört detta med olika röstmätare. Det hade också varit 
intressant att göra en studie om vilken röstmätare som bäst kan mäta grundtonsfrekvens, 
amplitud och fonationstid på personer med adipös hals- och nackregion, där kontakten 
med larynx är begränsad.  

Slutsatser 

Vår studie visar att Voxlog uppmäter liknande mätvärden till EGG:n på gruppnivå när det 
gäller grundtonsfrekvens och amplitud men att den konsekvent uppmäter högre 
fonationstid. På individnivå finns det enstaka stora skillnader i grundtonsfrekvens mellan 
mätarna. Trots överestimeringen av fonationstid borde VoxLog i kombination med 
akustisk och perceptuell analys kunna vara ett viktigt verktyg för kliniker att få en 
övergripande bild av patientens röst. 
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Appendix A. Information om projektet 

 

Hej! Vi är två logopedstudenter som läser sista terminen på logopedprogrammet på 

Umeå universitet. Vi skriver just  nu vårt examensarbete och i detta vill vi validera en 

röstmätningsapparat kallad VoxLog. VoxLog är ett mycket praktiskt hantverk att 

använda vid analys av röstanvändning hos personer med olika former av röstproblem. 

Vi vill jämföra VoxLog med en elektroglottograf(EGG) vilket är ett äldre, beprövat 

mätinstrument men som tyvärr är klumpigt att bära med sig. VoxLog är istället 

betydligt mer portabelt och enklare att använda. 

Deltagandet innebär att bära både EGG och VoxLog samtidigt under 5 minuter när ni 

samtalar som ni vanligtvis gör under en dag. EGGn mäter din röstanvändning genom 2 

elektroder som fästs på halsen samt genom en mikrofon, dessa är kopplade till en 

laptop under hela mätningen. 

VoxLog har en elektrod samt en accelerometer, dessa hålls spända mot halsen med ett 

justerbart halsband vilket påminner om ett headset. Eventuella skillnader som 

apparaturen uppmäter kommer beräknas för att se ifall resultaten är likvärdiga eller ej 

 

Ni kan när som helst utan förklaring välja att dra er ur studien utan några 

konsekvenser. 

Uppgifterna som samlas in kommer kodas och behandlas enligt sekretesslagen och era 

enskilda resultat kommer inte kunna identifieras. 

 

 

Med vänliga hälsningar: 

Fredrik & Lucas 

Har du frågor? 

Kontakta oss via: 

Telefon: 072-2006229 / 073-0215975 

Epost: fredrik.ekdahl87@gmail.com / lucas.wilhelmsson94@gmail.com 
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Appendix B. Informerat samtycke 

  

-Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudien. 

-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt 

frivilligt. 

-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande. 

-Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av 

och att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga. 

 

  

Datum:...................................... 

 

Forskningspersonens namnteckning: 

.......................................................................................... 

 

Namnförtydligande:.............................................................................................................

... 

 

  

Forskningspersonens födelsedatum (år (fyra siffror), månad och 

dag)....................................... 

  

 

 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående 

forskningsperson samt erhållit forskningspersonens samtycke. Forskningspersonen 

har även fått en kopia av forskningsprojektsinformationen. 

 

  

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

Datum                           Namnteckning               

Namnförtydligande 

 

 
 
 
 
 


