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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Accentmetoden är en rytmbaserad form av röstterapi som har använts av 
logopeder sedan 1930-talet. Studier har kunnat påvisa Accentmetodens effektivitet hos 
patienter med organiska, icke-organiska och funktionella röstbesvär. Dock har dessa studier 
haft behandlingar med Accentmetoden som överskrider svenska traditionella 
behandlingsserier i antal sessioner. 
 
Syfte: Studiens syfte var att undersöka Accentmetodens effektivitet inom en ram som 
motsvarar en behandlingsserie i logopedverksamheten i Västerbottens läns landsting samt 
att jämföra överensstämmelsen mellan patienters subjektiva bedömning och logopedernas 
perceptuella bedömningar av förbättring av röstfunktion efter avslutad behandling.  
 

Metod: Tre patienter med funktionella röstbesvär fick genomgå en behandlingsserie 
innehållande sex behandlingar. Varje patient spelades in totalt sex gånger; två inspelningar 
genomfördes före behandling, tre inspelningar genomfördes under behandlingsseriens gång 
och en inspelning genomfördes vid återbesök ca fyra veckor efter avslutad behandling. 
Självskattningsformulär i form av VAS-skala (VAS) och Rösthandikappindex (RHI) 
besvarades av patienterna före och efter behandling. Patienternas inspelningar 
avidentifierades, randomiserades och blev analyserade av tre logopeder. 
   

Resultat: Då patientgruppen var liten ska resultaten tolkas med försiktighet. Patienternas 
subjektiva bedömningar från RHI och VAS visade en tydlig förbättring efter avslutad 
behandling med Accentmetoden. Ytterligare en subjektiv bedömning kom från logopedernas 
journaler, där det framgick att röstfunktionen hade förbättrats för patienterna i jämförelse 
med före behandling. Vid de perceptuella bedömningarna av patienternas röstkvalité kunde 
logopederna inte påvisa en förbättring efter avslutad behandling.  
 

Slutsatser: Resultaten från denna studie indikerar att Accentmetoden är en effektiv form 
av röstterapi för patienter med funktionella röstbesvär och att antalet behandlingar med 
Accentmetoden är i enighet med motsvarande röstbehandling i logopedverksamheten i 
Västerbottens läns landsting.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 

Background: The Accent method is a rythm based form of voice therapy that have been 
used by speech-language-pathologists (SLP) since the 1930´s. Studies have shown the 
effectiveness of the Accent method in patients with organic, non-organic and functional voice 
disorders. However, these studies have had treatments with the Accent method which 
exceeds traditional Swedish treatment series. 
 

Aim: The aim of this study was to investigate the efficacy of the Accent method when it is 
adjusted to number of sessions which are consistent with voice therapy series by SLPs in the 
county of  Västerbotten and to compare the consistency of patients´subjective evaluation and 
the SLPs´assessments of improvement in voice function after completed treatment.   
 

Method: Three patients with functional voice disorders were subjected to a treatment 
series containing six treatments. Each patient was recorded six times; two recordings were 
performed before treatment, three recordings were performed during treatment and one 
recording was performed four weeks after completion of treatment. Self-estimated 
questionnaire VAS-scale and Voice Handicap Index was answered by the patients before and 
after treatment. The recordings of the patients were anonymized, randomized and analyzed 
by three SLPs.  
 

Results: Beacuse of the small group of patients, the results should be interpreted with 
caution.The self-estimated questionnaires from the patients showed an improvement after 
treatment with the Accent method. The perceptual assessments of patient´s voice funtion 
made by the three SLPs could not confirm improvement after therapy. However, the medical 
records made by the SLPs acknowledged that voice quality had been improved in comparison 
with before treatment. 
 

Conclusions: The results from this study indicates that the Accent method is an effective 
form of voice therapy for patients with functional voice disorders and that the number of 
treatments in the Accent method are consistent with voice therapy by SLPs in the county of 
Västerbotten. 
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1. Introduktion  

 
Intresset för röstbehandlingar och dess effektivitet växer samtidigt som kraven på 
evidensbaserad vård ständigt ökar (Englund & Gunnarsson, 2012). Det råder en 
samstämmighet om att inte bara organiska sjukdomar utan även långvarig felaktig 
röstanvändning kan ge upphov till synbara strukturella förändringar i larynx. En röststörning 
innebär att talaren hindras från att fungera optimalt i sociala, funktionella och yrkesmässiga 
sammanhang på grund av avvikande röst samt att rösten upplevs som annorlunda i 
jämförelse med talarens kön och ålder (Aronson & Bless, 2009). Många har idag yrken som 
kräver ett aktivt röstanvändande och en bra röstkvalitet. I ett brett perspektiv kan man 
beskriva röstkvalité som den auditiva perceptionen av en individuell talares röst (Lindblad, 
1992). Inför röstbehandling är det av stor vikt patienten före behandlingen påbörjas både vet 
vad i rösten som behöver förändras, hur detta ska gå till samt att patienten känner sig 
motiverad till behandling. En röstfunktionsstörning innebär att man har en röstfunktion som 
inte är optimal som kan bero på ökad belastning. Ett exempel är stämbandsknottror som är 
organiska förändringar på stämbanden som uppkommer på grund av ofördelaktigt 
röstanvändande (Lindblad, 1992). Genom att ge en effektiv röstbehandling kan man till viss 
del undvika medicinering och i sämsta fall sjukskrivning för patienten, vilket är 
eftersträvansvärt sett ur en samhällsekonomisk synvinkel. Ett problem med röstterapi är att 
det idag råder stor brist på forskning om röstterapins effektivitet (Colton, Casper & Leonard, 
2011)   

  

2.1 Presentation av Accentmetoden 

 
En av de röstbehandlingar som undersökts i vetenskapliga studier är den rytmbaserade 
Accentmetoden som utformades av foniatern Svend Smith på 1930-talet (Shiromoto 2003 
Bassiouny, 1998; Thyme-Frokjaer & Frokjaer-Jensen, 2001). De tre grundstenarna i 
Accentmetoden; bukflankandning, rytmbaserad fonation och fonation med kroppsrörelser. 
Vid behandling med hjälp av Accentmetoden markerar logopeden rytmen med hjälp av en 
trumma. Man använder sig av tre olika grundtempi där vissa stavelser accentueras, därav 
namnet på metoden (Thyme-Frokjaer & Frokjaer-Jensen, 2001). Behandlingen följer inget 
strikt program, utan terapin kännetecknas av att logopeden skräddarsyr röstbehandlingen 
utifrån den individuella patientens stämbandsstatus och behov (Hartelius, Nettelblad, & 
Hammarberg, 2008). Den enda del i behandlingsserien som har en strikt ordning är 
svårighetsgraden på trumsessionerna som går från enkel till komplicerad. Syftet med 
användningen av rytm i kombination med fonationsövningar är att trummandet har en 
suggestivt avledande effekt som i sin tur skapar avspänning hos patienten. Rytmerna 
underlättar för patienten att följa med i övningarna och komma in i ett verbalt rytmiskt 
gungande; även kallat ”trall”. Det är även svårt att avbryta en trumövning, vilket kan vara till 
hjälp om patienten har en benägenhet att frångå övandet och börja tala om samtalsämnen 
som är för terapin ovidkommande (Carlsson, Eriksson, Persson, & Svanberg, 1985). 
Behandlingen kompletteras med råd om röstanvändning, bukandningsövningar och direkt 
eller indirekt korrigering vid felanvändning av röst som förekommer i Accentmetoden 
(Kotby, 1995) 
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Målet med Accentmetoden är att förbättra tal- och röstproduktionen. Behandlingen riktar 
inte in sig på enskilda beståndsdelar av rösten, som till exempel frasslutsknarr eller 
röststyrka. Metoden har istället en holistisk grundsyn som har som syfte att sträva efter en 
balans mellan andning och fonation. Man eftersträvar också en förbättrad koordination av 
rösten som produceras i glottis (genom stämläpparna) och resten av resonansröret. En 
förbättrad koordination medför förbättringar i andra aspekter av talproduktionen, såsom 
fylligare klang och prosodi (Kotby, 1995). Under en session med Accentmetoden tillåts 
patienten att utnyttja hela röstapparatens potential. Patienten får även lära sig tekniker som 
motverkar ofördelaktig röstanvändning som kan skapa både strukturella och röstpatologiska 
störningar (till exempel stämbandsknottror). Accentmetoden är omfattande på det sättet att 
den påverkar all verbal kommunikation eftersom fokus ligger inte bara på fonation, utan 
även respiratoriska, artikulatoriska och gestliga aktiviteter (Kotby, 1995). Metoden försöker 
inte behandla ineffektiv röstproduktion direkt, utan man fokuserar istället på att träna 
normala mönster i röstproduktionen. Genom denna träning sker en tillbakagång av felaktiga 
röstmönster hos patienten. Hela Accentmetoden kan ses som en teknik som utvecklar tal och 
röstfunktion genom att skapa en balans mellan det subglottiska trycket och det glottala 
trycket som på sikt ökar röstens akustiska flexibilitet och dynamik samt talets förståelighet 
(Thyme-Frokjaer & Frokjaer-Jensen, 2001) 

 

2.2 Musik och rytm som behandlingsform i sjukvården 

Accentmetoden är inte unik i sitt införande av musik som en del i behandling inom 
sjukvården. I de nordiska länderna har man sedan 1970-talet etablerat musikterapi inom 
olika områden i sjukvården; såsom psykiatri, neurorehabilitering och demensvård. När 
musik används som en del eller som ett komplement i behandling inom sjukvården, utförs 
den oftast av utbildade musikterapeuter. Accentmetoden är en behandling som de flesta 
logopeder i Sverige känner till då den utvecklats av Ninni Elliot vars böcker om röstövningar 
används av både logopeder, logonomer, talterapeuter och sångpedagoger. Dock är det oklart 
hur många logopeder som utövar den i Sverige eftersom dess musikaliska struktur är mer 
lämpad för sångpedagoger som behärskar rytm och musik professionellt jämfört med 
logopeders kliniskt vetenskapliga inriktning.  
 
Idag finns forskning som visar på musikens effektivitet inte bara som ett lugnande medel hos 
en patient vid oro och stress, även fysiologiska skillnader kan uppmätas över en tidsperiod. 
Teng, Wong & Zhang (2007) har visat i sin studie att patienter med högt systoliskt blodtryck 
kan sänka detta genom att lyssna på klassisk musik, vilket indikerar att lyssnande av musik 
kan fungera som ett komplement för högt blodtryck utöver blodtryckssänkande medicin. 
Man kan på basis av denna studie anta att musik som del eller komplement i en behandling 
kan ge förbättrade resultat både avseende patientens välbefinnande rent emotionellt och i 
perceptuell röstfunktion. Målet med Accentmetoden är dock att skapa ett röstbeteende som 
ger en bättre och mer uthållig röstfunktion. 

 

2.3 Kritik mot Accentmetoden   

Accentmetoden skapades med noggrann visuell och auditiv beskrivning över struktur och 
tillvägagångssätt. Accentmetoden har ifrågasatts eftersom själva strukturen kan legitimera en 
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passivitet hos patienten, som är helt beroende av logopedens guidning då trumsessionerna 
framförs med speglingsteknik. En grundpelare i Accentmetoden är att patienten hela tiden 
härmar logopeden. För detta krävs det en viss taktkänsla för att komma in i det trall som 
metoden eftersträvar. Framför allt hos patienter med hyperfunktionella röstbesvär, kan det 
kraftiga stöd som uppkommer med bukandningen, skapa överkompression vilket kan 
förvärra röstbesvären. Retoriker Barnholdt Hansen (2007) har med detta faktum som grund 
hävdat att röstterapi med trumrytmer inte är lämpligt för alla röstpatienter. Det är onaturligt 
att använda de accentueringar som produceras under rytmövningarna i vardagligt tal, menar 
Barnholdt Hansen. Detta skapar en konstgjord röst och fokus flyttas hos lyssnaren från 
innehållet i kommunikationen till hur kommunikationen framförs. Enligt Barnholdt Hansen 
lägger Accentmetoden alltför stort fokus på bukandning. På detta sätt utesluts bland annat 
röstklangen vilket gör att Accentmetoden inte lever upp till de kommunikativa målsättningar 
som kännetecknar till exempel retoriskt tal (a.a.). Denna kritik motsätter sig idén att 
Accentmetoden är till för alla typer av patienter och att behandlingarna kan utföras av alla 
röstlogopeder. Den främsta orsaken till att många röstlogopeder inte väljer att använda 
Accentmetoden är enligt Kotby (1995) att Accentmetoden anses på många håll som en 
exotisk behandlingsmetod som är svår att replikera på grund av att många logopeder känner 
sig obekväma att använda rytmer med kroppsrörelser. Trots denna kritik är Accentmetoden 
en vetenskapligt beprövad metod och har påvisad evidens för att vara en effektiv form av 
röstterapi för patienter med både organiska, icke-organiska och funktionella röststörningar. 

  

2.4 En översikt över Accentmetoden i relation till traditionell svensk 
röstbehandling 

I traditionell svensk röstterapi ligger fokus i att förändra ofördelaktigt röstbeteende med 
hjälp av rösthygieniska råd, röstövningar, avslappning och andningsövningar; vilket är 
(utöver den trumbaserade betoningsdelen) väsentliga delar i Accentmetoden (Franzén & 
Wijkmark, 2013). När Accentmetoden utvecklades 1936 ansåg Smith att kontrollerad 
andning och fonation i kombination med kroppsrörelser var tillräckligt starka komponenter 
för att skapa en generell avspänning hos patienten både i käke, läppar, tunga, kinder och gom 
(Kotby, 1995). Detta har dock ändras med åren och idag är avslappning av axlar, nacke och 
ansikte en nödvändig del i behandlingen innan patienten ombeds att hitta sin 
bukflankandning.  

En andra faktor som skiljer den renodlade Accentmetoden från svensk traditionell 
röstbehandling är att man inte använder detaljerade förklaringar över metodens principer, 
röstens anatomiska strukturer samt fysiologin bakom röstproduktionen. Dessa delar, som 
används i de flesta svenska röstbehandlingar, ansåg Smith vara irrelevant och bara förvirrar 
patienten. Detta skiljer sig från dagens röstbehandling, där det är en självklarhet att beskriva 
förhållandet mellan andning och fonation för patienten (Thyme-Frokjaer & Frokjaer-Jensen, 
2001). En aspekt som Smith däremot lade stor vikt på är betydelsen av att skapa en relation 
till patienten genom att noggrant diskutera patientens subjektiva röstbesvär. Syftet är att få 
patienten att känna sig trodd samtidigt som motivationen till att genomföra röstbehandling 
stärks.  

En tredje utmärkande faktor för Accentmetoden är att den förespråkar en holistisk syn på 
behandlingen. Detta innebär att man kan använda samma teknik för alla sorters 
röstrubbningar, både strukturella röststörningar såsom kontaktgranulom och 
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stämbandsknottror och icke-strukturella röststörningar såsom målbrottsstörningar, 
fonasteni och psykogen dysfoni/afoni (Kotby, 1995). Följande citat förklarar Accentmetodens 
struktur och hur den skiljer sig från övriga former av röstterapi:  

”The Accent Method (AM) is probably not unique from the pure technical point of view. 
Breathing, rhythm, and coordinated dynamic phonatory/articulatory movements have 
been described by various other methods of voice therapy (Forchhammer, 1974; Froeschels, 
1952; Sovijarvi, 1984). Smith´s unique contribution is that he presented his Accent Method 
(AM) as a logically built and holistically based stepwise technique. Moreover, he attempted 
to provide a rationale for the Accent Method (AM) that has helped to transform it from a 
pure art treatment to a systematic practice more closely aligned with science”. (Kotby, 
1995, pp. 89)  

 

2.5 Med rytmen som redskap 

Det som utmärker Accentmetoden är att logopeder använder sig av skräddarsydd 
behandlingsform med både musik och traditionell röstbehandling. Genom att använda sig av 
en trumma blir behandlingen både visuellt och auditivt mer underhållande för patienten 
samtidigt som man kan hålla på länge med en övning då patienten kommer in i ett verbalt 
rytmiskt gungande. En viktig aspekt är att klinikern håller en konstant rytm utan avbrott 
även om patienten skulle komma av sig. Detta kan beskrivas med en metronom håller samma 
taktslag och utövaren kan komma ur rytmen flera gånger för att till slut hitta rätt igen. 
Rytmen i sig stödjer patienten så det blir lättare följa med i övningen och eftersom patienten 
hela tiden härmar klinikern (kan jämföras som turtagningen i ett Pingpong spel) undviks 
rädslor att övningarna är för svåra att genomföra, vilket kan leda till sänkt motivation hos 
patienten (Carlsson et. al.1985)   

Den första delen av behandlingen lägger stor fokus på bukandning (utan rytm). 
Andningsövningars effektivitet beror delvis på att andningsapparaten och struphuvudet är 
nära samverkande vilket gör att muskelaktivitet i andningsmuskler kan spridas till 
struphuvudet. Dessutom kan patienten bara vagt känna vad som sker i struphuvudet, medan 
andningsapparatens aktivitet är mer förnimbar. Eftersom dessa system samspelar är det 
rimligt att anta att andningsmönster till viss del indirekt informerar om röstbildningen i 
struphuvudet (Lindblad, 1992). Genom att hitta bukandning och respirationsövningar där 
klinikern producerar frikativor som /f/ och /s/ får patienten känna luftmotståndet och 
förbereda sig för tonande ljud (Fex & Kotby, 1998). Vid trumövningarna används /v/ och /j/ 
+ vokal i olika trall som ”/vo/vå/vu/vy/vi/” och ”/jo-o/jå-å/ju-u/jy-y/ji-i/”. Anledningen till 
att man använder just /v/ och /j/ är att när patienten producerar dessa ljud hörs friktionen 
av luften tydligt och det blir ett stöd i flödighetstanken (Elliot, 2008). Man lägger särskild 
vikt vid främre vokaler i de tidiga övningarna. Vid produktion av främre vokaler och tonande 
konsonanter sker en reduktion av lufttrycket i ansatsröret. Denna reduktion av lufttryck är 
uppdelad mellan stämbanden och artikulationsstället. Detta innebär att när det reducerade 
lufttrycket ökar vid artikulationsstället (vid produktion av till exempel /i/ och /y/) så 
minskar trycket vid stämbanden. Processen möjliggör att patienter kan använda en kraftig 
utandningsaktivitet trots att de har svaga och otränade stämband (Thyme-Frokjaer & 
Frokjaer-Jensen, 2001) 
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2.6 Accentmetodens tempi 

De tre rytmerna som används i Accentmetoden är hämtade direkt från musikens termer. De 
går från långsam till fortgående tempo och med ökad svårighetsgrad. Följande text är citerat  
från Thyme-Frokjaer & Frokjaer-Jensen (2001) av de tre rytmerna och där redogörs hur fort 
rytmerna går, hur de används och vilka de fysiologiska förändringarna är vid varje rytm. 
Bilderna nedan är inspirerade från Thyme-Frokjaer & Frokjaer-Jensen (2001, pp. 125-126) 

Tempo I – Largo: Ordet Largo betyder ordagrant ”lugn, allvarlig” och är den första och 
långsammaste rytmen i Accentmetoden. I Largo används tre trumslag som är lika långa, 
de första två är betonade (accentuerade) och det tredje slaget är obetonad. De tre slagen 
trummas i formen av en triangel ovanpå trumskinnet. Slag C trummas med vänster hand 
och slag A och B trummas med höger hand. Man börjar med ett obetonat slag på trummans 
nedre vänstra hörn (slag C). Sedan slås ett betonat slag (slag A) i mitten av trumman och 
sist ett betonat slag (slag B) på trummans nedre högra hörn. Rytmen är ¾ slag och det 
fjärde slaget är endast en paus för utfyllnad och omladdning. Slag A som slås i mitten av 
trumman låter annorlunda jämfört med slag B och C som slås på ytterkanten och låter 
svagare. I Largo håller man en konstant rytm med 54-62 slag per minut. Även om man 
använder sig av olika ljud ändrar man inte på trumrytmen.  

Tempo II – Andante: Ordet Andante betyder ”gående” och är något snabbare än Largo. 
Man håller en takt på ca 80 slag per minut. I Andante finns fyra variationer där man delar 
upp taktslagen. I variation ett är det en vanlig 4/4 rytm med en obetonad 1/8 slag följt av 
tre betonade slag. I variation två är det första betonade ¼ slaget uppdelat i två stycken 1/8 
slag. I variation tre är det andra betonade ¼ slaget uppdelat i två 1/8 slag och i variation 
fyra är det tredje betonade ¼ slaget uppdelat i 1/8 slag. Observera att två uppdelade slag 
spelas alltid med samma hand.  

Tempo III – Allegro: detta är den snabbaste takten och betyder ”marsch”. Man trummar 
med 4/4 rytm med ca 120 slag per minut. Det finns två variationer av Allegro; i första 
varianten använder man samma bas som i Andante, dock är första och andra betonade 
slaget uppdelat. Detta ger fyra obetonade 1/8 slag följt av ett betonat ¼ slag. I den andra 
variationen ökar durationen med ett helt slag med 8/8 slag, vilket ger totalt 13 betonade 
slag. 

Vid tempo I (Largo) görs fonationsövningarna med låg tonhöjd och läckande röstkvalitet. 
Den initiala träningen stärker mukösa membranet på stämbanden och ökar stämbandens 
mobiliseringsförmåga och elasticitet. I tempo II (Andante) och III (Allegro) främjas en 
bättre klangfärg på rösten när stämbanden stärks så vävnaden kan utstå en mer intensiv 
och klangfull träning. Tempo II och III stärker de inre laryngeala musklerna och 
uppmuntrar till en mer abdominal andning som i sin tur höjer det subglottala trycket. Den 
förbättrade glottala funktionen kan därmed reducera dämpande effekter i ansatsröret och 
återställer en klar och tydlig röstkvalité och lämplig talstyrka (Thyme-Frokjaer & Frokjaer-
Jensen, 2001, pp. 125-127)   
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Figur 1. Illustration över rytmen i Accentmetodens tempo I – Largo. Cirkeln visar var 
fingrarna träffar trumskinnet. A: höger hand slår i mitten av trumman på takt 1, B: högra 
handen slår på kanten av trumman på takt 2, C: vänstra handen slår på nedre kanten av 
trumman till vänster på slag 3. Inspiration från Thyme-Frokjaer & Frokjaer-Jensen (2001, 
pp. 125)   
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Figur 2.  Illustration över rytmen i Accentmetodens tempo II med variationer – Andante. 
Inspiration från Thyme-Frokjaer & Frokjaer-Jensen (2001, pp. 126)   
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Figur 3. Illustration över rytmen i Accentmetodens tempo III med variationer – Allegro. 
Inspiration från Thyme-Frokjaer & Frokjaer-Jensen (2001, pp. 127)   

 

2.7 Tidigare studier gällande effekt av behandling med Accentmetoden  

Flertalet studier har undersökt lungvolymens effekt på röstproduktionen, som är en av 
grundstenarna i Accentmetodens utformning. Det har konstaterats att det subglottiska 
trycket och adduktionen i stämläpparna påverkas av lungvolymen. Man har funnit att 
minskad lungvolym minskar även det subglottala trycket (Iwarsson, 1998). Man kan på basis 
av denna studie anta att andningsvanor användas till att modifiera fonation för att kunna 
skapa och upprätthålla en optimal röstproduktion.  

De studier som finns om Accentmetoden har gjorts de senaste decennierna och har belyst 
bland annat Accentmetodens effektivitet i att fysiologiskt förbättra fonationsmönstret hos 
patienter med funktionella röststörningar. Man har funnit att tonhöjd (F0), ljudstyrka (SLP) 
och luftflöde har förbättrats hos både patienter med normal röstproduktion och patienter 
med funktionell dysfoni efter behandling med Accentmetoden (Shiromoto, 2003). De 
fysiologiska förbättringarna bestod av minskad laryngeal muskelspänning, förlängd öppen 
stämbandsfas och ökad flexibilitet i respiratoriska muskler med hjälp av kontrollerad 
abdominal andning under fonation (Shiromoto, 2003). Utöver tidigare akustiska mätningar 
på röstkvalitén har patienters subjektiva upplevelse efter behandling av Accentmetoden 
uppmärksammats. I en studie av Bassiouny (1998) fann man en signifikant förbättring av 
röstkvalitén hos patienter som erhållits rösthygienråd och behandling med Accentmetoden 
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jämfört med patienter som endast fått rösthygienråd.   

Tidigare forskning har vid flera tillfällen bevisat Accentmetodens effektivitet på patienternas 
röstfunktion genom akustiska mätningar på tonhöjd, röststyrka och klang. Det finns även  
forskning som bevisar Accentmetodens effektivitet genom att mäta deltagarnas vitalkapacitet 
och subjektiva upplevelse av röstfunktionen före och efter behandling (Thyme-Frokjaer & 
Frokjaer-Jensen, 2001). Man har även konstaterat att Accentmetoden som behandlingsform 
ger upphov inte bara till röstmässig perceptuell förbättring utan även till emotionellt 
välbefinnande hos patienter (Teng, Wong & Zhang, 2007). Däremot finns det lite information 
om metodens effektivitet sett ur ett begränsat tidsperspektiv för att anpassa metoden till 
modern svensk röstbehandling då en behandlingsserie i Västerbottens läns landsting 
vanligtvis ligger runt sex behandlingar. I flera studier har patienterna fått mellan 10-25 
behandlingstillfällen med Accentmetoden, vilket är ovanligt mycket och sällan 
förekommande inom dagens svenska röstterapi. Eftersom det inte finns några 
standardsiffror över hur många behandlingar som rekommenderas är det logopeden som 
utifrån gällande vårdprogram sätter upp antal behandlingstillfällen i samråd med patienten 
(Englund & Gunnarson, 2012).  Eftersom detta även gäller Accentmetoden skiljer sig antalet 
behandlingstillfällen beroende på land, vårdprogram och antal behandlingar för den 
individuella patienten som fastställs av ansvarig logoped.  

Sammanfattningsvis har Accentmetodens effektivitet endast påvisats under 
behandlingsserier som överskrider behandlingsserier i Västerbottens läns landsting i antal 
tillfällen. Därför är det av värde att undersöka om man kan uppmäta en märkbar förbättring 
hos en person med röststörning efter en traditionell behandlingsserie med sex behandlingar 
per behandlingsserie och i så fall när denna förändring sker. Detta är en fallstudie som 
undersöker Accentmetodens effektivitet hos tre patienter med funktionell röststörning. En 
annan aspekt som tidigare inte har undersökts är överensstämmelsen mellan 
yrkesprofessionella röstbedömningar och patienternas syn på förbättrad röstfunktion efter 
avslutad behandling. Denna del är väsentlig att studera då överensstämmande upplevelser 
under behandling mellan logoped och patient kan hävda eller avvisa Accentmetodens 
effektivitet för den individuella patientens besvär. 

2.8 Klinisk skattning av röstbesvär 

I den kliniska kartläggningen av patientens röstbesvär kan logopeder använda sig av 
perceptuella, akustiska mätningar samt självskattningsformulär för att få en omfattande 
insyn i förekomst och grad av röstbesvär. Kartläggningarna ligger sedan till grund för 
målsättning och planering av behandling. Datorbaserade akustiska mätningar kan 
genomföras när man vill undersöka förändringar i bland annat tonhöjd (F0), ljudstyrka 
(SLP) och luftflöde före och efter behandling. Akustiska mätningar innebär att man kan mäta 
händelser under fonation hos patienten som inte går med endast perceptuella mätningar, till 
exempel oregelbundenheter i stämläppssvängningens periodicitet (pertubationer). Akustiska 
mätningar är därför ett användbart och objektivt komplement i den kliniska kartläggningen 
av patientens röstbesvär (Lindblad, 1992) 

För att få en tydlig bild av patienternas upplevda röstbesvär och deras motivation till 
behandling kan logopeder använda sig av olika självskattningsformulär. Patienternas 
subjektiva beskrivning av deras röstbesvär är av stor betydelse för att kunna skapa 
gemensamma mål tillsammans med logoped före behandling. Inte minst är självskattning en 
väsentlig bit inför diagnosticering av patienten. Genom självskattningsformulär kan 
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konsekvenserna av patientens röstbesvär synliggöras på flera plan; i det emotionella, sociala 
och funktionella välbefinnandet (Harlid, Johannesson & Walfén, 2006).  Några exempel av 
dessa formulär som används vid logopedmottagningen på Norrlands Universitetssjukhus är 
Visuell analog skala (VAS-skala, se bilaga 6) och Röstkandikappindex (RHI, se bilaga 5).  

Visuell analog skala (VAS-skala) används vid utredning och utvärdering och består av 
horisontella linjer där patienten får sätta ett kryss för upplevda röstbesvär och motivation för 
att jobba med rösten. Vid 0 mm upplevs inga röstbesvär och 100 mm upplevs maximalt 
röstbesvär (samma mått vid motivation och utvärdering). Patienten får även skriva ner sina 
mål inför röstbehandling och vid utvärdering får patienten skriva vad som uppnåtts under 
behandlingens gång. 

Rösthandikappindex (RHI) är utformat efter den amerikanska Voice Handicap Index (VHI) 
(Jacobson, Johnson, Silbergleit, Jacobson, Benninger, & Newman, 1997). RHI består av 30 
påståenden där patienten får kryssa i aldrig, nästan aldrig, ibland, nästan alltid eller alltid. 
Maximal poäng är 120 och påståendena delas in i tre underkategorier; funktionell (f), 
Kroppslig (k), och emotionell (e). Svarsalternativen kan ge från noll till fyra poäng, ju större 
röstbesvär desto högre poäng (Alkass Yousef & Bergström, 2012). Ett resultat över 20 poäng 
är gränsvärdet för att patienten skulle ha en röststörning. Efter avslutad behandling görs 
utvärdering med RHI på nytt och svaren jämförs med tidigare poäng. En minskning med 13 
poäng för totalpoängen eller sex poäng i någon av de tre underkategorierna anses som 
standardvärde för att röstbehandlingen ska ha lyckats med att förbättrat röstfunktionen 
(Ohlsson & Dotevall, 2009) 
 
Man har i flera studier försökt relatera perceptuell bedömd röstkvalité till RHI/VHI utan 
resultat. Oates (2009) beskriver perceptuell bedömning som en subjektiv upplevelse av vad 
lyssnaren hör. En utredning bör bestå i både perceptuell bedömning och akustisk bedömning 
samt självskattning utifrån patientens egna upplevelser av röstbesvär som ett komplement 
(a.a.). I en studie av Ohlson, Brink och Löfqvist (1989) beskrivs diskrepansen mellan 
perceptuella och akustiska mått som logopeden använder och patientens självskattningar.	  	  
När en patient spelas in i behandlingsrum eller ljudstudio finns risk att patienten lägger 
fokus på hur rösten låter på grund av den ökande medvetenheten. Detta kan leda till att 
patienten försöker ändra sitt röstbeteende i inspelningssituationen (a.a.). Det finns därför 
risk att validiteten påverkas eftersom patienten anstränger sig vid inspelning vilket leder i sin 
tur leder till att patientens naturliga röst inte bedöms. Därigenom synliggörs att logopeden 
och patienten ibland kan ha helt olika uppfattningar av patientens röstfunktion. Detta 
medför att man ännu inte har kunnat föra samman perceptuell bedömd röstkvalité med RHI.    
 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att försöka ta reda på om en behandlingsserie med sex behandlingar 
med Accentmetoden är tillräcklig för att se en skillnad i röstkvalité samt få en bild av 
patientens subjektiva upplevelse av Accentmetodens påverkan på tal och röst. Detta leder 
fram till studiens två frågeställningar:  

1. Hur effektiv är Accentmetoden som behandlingsform utifrån perceptuell och subjektiv 
bedömning av funktionella röststörningar efter ett begränsat antal behandlingstillfällen 
som överensstämmer med vårdprogrammet från logopedverksamheten i Västerbottens 
läns landsting? 



	   11 

2. Finns det en överensstämmelse mellan röstlogopeders perceptuella bedömningar och 
patienternas subjektiva upplevelse av förbättrad röstfunktion efter avslutad behandling?  

 

4.1 Metod: bakgrundsinformation om patienterna  

Studiens tre patienter var två kvinnor och en man 49, 59 och 70 år gamla. Rekryteringen 
skedde genom informationsbrev och samtyckesblanketter som vidarebefordrades till 
röstlogopeder som är knutna till logopedmottagningen i Umeå. Vid rekryteringstillfället var 
patientunderlaget mindre än förväntat och antalet patienter som tackade nej till att delta i 
studien var två. Efter att tre patienter tackat ja avslutades rekryteringen för att behandlingen 
skulle hinnas med inom angiven tidsram. Patienterna kontaktades av testledaren J. 
Magnusson via telefon i juni månad. Vid dessa samtal presenterades Accentmetodens 
struktur; bukflankandningsövningar, trumsessioner, fonation med kroppsrörelser samt 
överföringsövningar till spontantal. De berörda patienterna informerades om 
behandlingsmetoden och undertecknade samtyckesblankett samt informationsblankett. 
Testledaren gick igenom Accentmetodens olika steg för patienterna; etableringen av god 
bukflankandning, trumsessioner, fonation med kroppsrörelser samt överföring av nyinlärd 
röstanvändning till spontantal. Samtliga patienters subjektiva röstbesvär och diagnos 
bedömdes vara lämpliga för röstbehandling av legitimerad logoped. Exklusionskriterierna för 
studien innefattade grav hörselnedsättning, stämbandsstatus med anmärkning, kognitiv 
nedsättning eller fysisk funktionsnedsättning som förhindrar patienten från att delta i 
röstövningar med kroppsrörelser. Samtliga patienter intygade att de inte led av någon 
förkylning eller allergi vid inspelningstillfället. Före inspelning fick patienterna muntlig och 
skriftlig information om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och att de kan dra sig 
ur utan att det skulle få några konsekvenser. Nedan följer en kort beskrivning för varje 
patient: 

 

Patient 1 

Kvinna, 49 år gammal som sökt till logopedmottagningen i Umeå för besvär med 
kraftlöshet i rösten och ihållande hosta. Hon hade haft besvär med reflux sedan tre år 
tillbaka och har stora problem med spänningar i axlar och nacke. Hon känner stor press då 
hon har ett röstkrävande och stressigt yrke. Hon jobbar i torr och dammig arbetsmiljö och 
dricker därför ofta vatten under sin arbetsdag. Hon tycker att rösten inte är sig lik och 
beskriver rösten som förkyld och harklig och hostig. Hennes mål är att kunna få en 
kraftigare röst som hon kan använda en hel dag i jobbet samt att kunna tala en längre stund 
i telefon. Röstbesvären ger tydliga problem i arbetssituation då hon tvingas att avstå från 
att framföra viss information muntligt och istället ger dem skriftligt då rösten inte håller 
och därför måste anpassa den så gott det går. Patienten har ingen musikalisk erfarenhet i 
form av musicerande eller sjungande. Fick diagnos R490W Dysfoni i juni 2014 inför 
rekrytering till studien. Vid inspelning av deltagaren i ljudstudio före första behandling i 
studien noterades genomgående läckage och frasslutsknarr. Vid första behandlingstillfället 
i studien uppskattas de upplevda besvären i Visuell analog skala till 98 mm och uppnår 44 
poäng i Rösthandikappindex.  
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Patient 2 

Kvinna, 59 år som sökt till logopedmottagningen i Umeå för klumpkänsla som uppkommer 
vid röstansträngning. Hon har ett delvis röstkrävande yrke och en arbetsmiljö med mycket 
torr luft. Besvären märks flera gånger dagligen och det leder till att hon måste avbryta 
samtal för att gå och harkla sig för att få upp allt slem. Det har nått till den punkten att 
omgivningen kommenterar hennes harklingar och svaga röst. Använder rösten en hel del 
på fritiden då hon sjunger i kör. Hon är medveten om hennes bröstandning, förklarar att 
hon undviker att andas djupa andetag då hon är inne i centrum på grund av alla avgaser. 
Patienten har inga problem med spänningar, dock är det ansträngande att öka röststyrkan. 
Fick diagnos R49.8A Fonasteni under juni 2014 inför rekryteringen till studien. Vid 
inspelning av deltagaren i ljudstudio före första behandling i studien noterades röstläckage, 
frasslutsknarr och lätt nedsatt intensitet. Vid första behandlingstillfället i studien 
uppskattade deltagaren sina besvär till 80 mm i Visuell analog skala och uppnådde 55 
poäng i Rösthandikappindex. Målet för deltagaren är att få förståelse för förhållandet 
mellan bukflankandning och fonation samt att få en starkare röst som håller längre.  

 

Patient 3 

Man, 70 år som sökt till logopedmottagningen i Umeå för besvär med knarrig röst och 
upplevda sociala besvär. Han är inte direkt besvärad av sina problem men vill få röstträning 
för att kunna höras bättre i sociala situationer. Upplever emellanåt retningar i halsen och 
hostattacker efter måltider. Har haft kontakt med sångpedagog med har inte tyckt att 
röstövningarna där hjälpte. Då besvären inte försvunnit känner deltagaren stor motivation 
till att jobba med logoped. Är pensionerad men använder sin röst mycket då han sjunger i 
kör och umgås med en stor bekantskapskrets. Har inte ont eller problem med slem/reflux. 
Målet för deltagaren att få en djupare röst och en ”lugnare nivå” när han talar. Vill även lära 
sig att tala mer avslappnat och kunna sänka röstfrekvensen och öka röststyrkan utan att 
behöva ta i. Vid inspelning av deltagaren i ljudstudio före första behandling i studien 
noterades genomgående press, knarr och skrovel, vilket bedömdes som en klangfattig röst. 
Fick diagnosen R49.0B Funtionell dysfoni i juli 2014 inför rekryteringen till studien. Vid 
första behandlingstillfället i studien uppskattades upplevda besvär till 56 mm och totalt 28 
poäng i Rösthandikappindex.  

 

4.2 Material och genomförande 

Före behandlingen fick patienterna göra en självskattning av sin röstfunktion genom att fylla 
i ett RHI-formulär och en blankett innehållande en VAS-skala för uppskattade röstbesvär. 
RHI och VAS används inom logopedverksamheten i Västerbotten. I VAS formuläret fick 
patienten gradera sina upplevda svårigheter och motivation till behandling. RHI och VAS 
fylldes i av varje patient efter sjätte behandlingen och vid återbesök efter ca fyra veckor. 
Inspelning av patienternas röstkvalité skedde under sex tillfällen; två inspelningar 
genomfördes i samband med rekrytering under juni/juli månad och de tre resterande 
inspelningarna genomfördes i samband med behandlingsserien under augusti månad. Den 
första inspelningen ägde rum vid perceptuell bedömning av legitimerad logoped när diagnos 
har fastställts. Den andra ägde rum före det första behandlingstillfället för att styrka att 
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röstbesvären inte förbättrats under den tidsperiod som förflutit mellan första och andra 
inspelningstillfället (då tiden kan vara en förändringsfaktor). Den tredje inspelningen 
genomfördes efter andra behandlingstillfället, den fjärde genomfördes efter fjärde 
behandlingstillfället och femte inspelningen genomfördes vid sjätte behandlingstillfället. 
Efter ca fyra veckor efter sista behandlingstillfället spelades patienterna in en sjätte gång i 
samband med återbesök.  

Tabell 1.  Behandlingsschema och inspelningsschema för patienterna. 

Patient 1 Patient 2 Patient 3 

Behandlingstillfälle 1  

2014-08-05 

Behandlingstillfälle 1 

2014-08-05 

Behandlingstillfälle 1 

2014-08-07 

Behandlingstillfälle 2 

Inspelningstillfälle 3 

2014-08-11 

Behandlingstillfälle 2 

Inspelningstillfälle 3 

2014-08-08 

Behandlingstillfälle 2 

Inspelningstillfälle 3 

2014-08-11 

Behandlingstillfälle 3 

2014-08-14 

Behandlingstillfälle 3 

2014-08-13 

Behandlingstillfälle 3 

2014-08-14 

Behandlingstillfälle 4 

Inspelningstillfälle 4 

2014-08-20 

Behandlingstillfälle 4 

Inspelningstillfälle 4 

2014-08-15 

Behandlingstillfälle 4 

Inspelningstillfälle 4 

2014-08-18 

Behandlingstillfälle 5 

2014-08-22 

Behandlingstillfälle 5 

2014-08-18 

Behandlingstillfälle 5 

2014-08-26 

Behandlingstillfälle 6 

Inspelningstillfälle 5 

2014-08-25 

Behandlingstillfälle 6 

Inspelningstillfälle 5 

2014-09-19 

Behandlingstillfälle 6 

Inspelningstillfälle 5 

2014-08-28 

 

De tre patienterna spelades in i ljudstudio på logopedmottagningen i Umeå med huvudburen 
mikrofon. Inspelningen genomfördes med hjälp av Tascam DR80 och mikrofonavståndet var 
15 cm från munnen på varje patient. Patienterna fick vid varje inspelning läsa upp texten ”Ett 
svårt fall”, återberätta samma text med egna ord, berätta till en bildserie samt producera 
vokalerna /a/, /e/ och /u/ med en talstyrka och tonhöjd som kändes normal för patienten 
under fem sekunder. Texten ”Ett svårt fall”, berättande till bilder och hålla ut vokaler är 
standardmaterial vid inspelning av röstpatienter vid logopedmottagningen i Umeå och 
användes i samma ordning vid samtliga inspelningstillfällen för alla patienter. När 
behandlingsserien var avslutad och en sjätte inspelning gjorts genomförde tre röstlogopeder 
en perceptuell bedömning med hjälp av Röstanalysschema för kliniskt bruk. Skillnader i den 
auditiva perceptuella bedömningen beräknades och den erhållna statistiken sammanställdes 
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sedan i tabellform och linjediagram. På grund av felaktiga inställningar i ljudstudio vid ett 
par inspelningstillfällen av både testledare och röstlogopeder, resulterade i att fyra av 
ljudfilerna hade mycket låg volym. Logopederna fick därför skriftliga instruktioner om hur de 
själva kunde justera ljudvolymen i SoundsWell innan de började med de perceptuella 
bedömningarna.   

Accentmetoden tillämpades efter en behandlingsserie vid sex tillfällen som vardera tog 30 
minuter efter en variant av Thyme-Frokjaer, K. & Frokjaer-Jensen B. (2001). Under första 
träffen var fokus på andning, buk-flankandning, medvetandegöra patienten om hur andning 
och röst hör ihop, avspänningsövningar samt information om rösthygien och röstergonomi. 
De tre följande behandlingstillfällena var fokus främst på fonationsövningar med hjälp av 
rytmer spelade på trumma i tre olika tempon: largo, andante och allegro. Målet med 
rytmövningarna var att: 

- Reducera spänningar i hals, nacke och axlar 
- Kunna skapa en flödig fonation utan uppressad larynx 
- Uppnå en god koordination mellan andning och fonation i spontantal  
- Åstadkomma en god röstfunktion utan att känna obehag eller ansträngning. 

I kombination med fonationsövningarna med trumma tillämpades även röstövningar med 
kroppsrörelser. De utvalda rörelserna är anpassade efter varje patients röstkvalité. Detta 
innebar exempelvis att rörelserna för patient 2 hade som syfte att skapa mer kraft och 
tydligare klang medan rörelserna för patient 3 var huvudsakligen inriktade på att få ner 
tonhöjden och undvika knarr. Rörelserna var exempelvis att ”hugga ved” med båda 
händerna, ”skjuta iväg ett bowlingklot” och ”sopa med en kvast” Rörelseprogrammen 
hämtades från ”Rösthantverket – en idébank för kliniskt erfarna logopeder” (Carlsson et. al., 
1985).  

De sista två behandlingstillfällena fokuserades på tillämpningsövningar. Syftet med 
tillämpningsövningarna var att överföra den inlärda bukflankandningen och 
fonationstekniken till spontantal. Patienten fick börja med enkla vardagsuttryck med 
betoningar på olika ställen. Därefter förlängdes uttrycken till fraser och till sist berättande 
från monolog till dialog. Tillämpningsövningarna genomfördes till början med olika 
kroppsrörelser och efter lyckad fonation gjordes övningarna endast med en hand på magen. 
Utöver trumma som användes i rytmövningarna användes spegel i kroppsstorlek och bilder 
på larynx och andningsmusklerna som förtydligande och motivationshöjande hjälpmedel. 
Korrigering vid felanvändning av rösten eller vid andning användes då det behövs i lagom 
dos för att bibehålla patientens motivation, likaså beröm vid korrekt andning och fonation. 
Röstanalysschemat innehöll 14 olika parametrar på röstkvalitet samt skalor där man 
bedömde bland annat röstläge, röststyrka, talregister samt taltempo. Nedan visas en tabell 
innehållande patienternas behandlingsschema och inspelningsschema. Observera att de två 
första inspelningstillfällena samt inspelningstillfällena vid återbesöken efter avslutad 
behandling inte finns med då de inte utfördes av testledaren.  

4.3 Dataanalys  

Inspelningarna hos samtliga patienter samlades in och bedömdes av tre legitimerade 
röstlogopeder i form av en auditiv perceptuell bedömning av deltagarnas röstkvalité. 
Inspelningarna avidentifieras i ljudprogrammet Soundswell och randomiserades i 
datorprogrammet Glue (Hitech Medical, n.d.). Vid avslutad behandlingsserie och en femte 
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inspelning gjorts genomförde tre röstlogopeder en perceptuell bedömning med hjälp av ett 
Röstanalysschema för kliniskt bruk.  

Samtliga ljudfiler redigerades så att patientens namn och datum på inspelningstillfället 
klipps bort. Resultaten från RHI och VAS-skalorna presenterades i tabellform. Skillnaderna 
före och efter behandling beräknades i procent och en jämförelse mellan de olika 
bedömningarna från röstlogopederna granskades och gemensamma 
konstateranden/olikheter i bedömningarna har undersökts. Vid analys av röstförändringarna 
beräknades medelvärdet av logopedernas bedömning för varje parameter. 
Röstanalysschemat är en uppdaterad version av The Stockholm Voice Evaluation Approach 
(SVEA) och är en audio-perceptuell analys som omfattar specifika karaktäristiska drag av 
röststörningar (Hartelius et. al., 2008). SVEA används för att lägga samman och göra en 
bedömning av perceptuella, fysiologiska och akustiska aspekter av röstkvalitén 
(Hammarberg, 2000) 

Linjediagram över utvalda röstparametrar från samtliga röstlogopeders bedömningar 
skapades för att följa patientens eventuella röstförändring under behandlingsseriens gång. 
Skillnaden av patienternas före- och - efter självskattningsformulär utvärderades och 
analyserades. Logopedernas bedömningar granskades och medelvärdena av deras 
sammanlagda bedömningar för varje röstparameter beräknades i Excel för Microsoft 2011.   

 

4.4 Reliabilitet & Validitet 

Då studien är strukturerad av en Single subject design och det är få patienter som fick 
genomgå en behandlingsserie av Accentmetoden är det viktigt att påpeka att resultaten tolkas 
med försiktighet. En utförlig redovisning av tillämpningen av Accentmetoden gjordes inför 
en legitimerad logoped med lång erfarenhet av Accentmetoden. Logopeden har fått godkänna 
författarens förmåga att tillämpa metoden i studien före behandlingstillfällena började. 
Redovisningen har skett både via videokonferens och under personligt möte med 
demonstration av rytmerna samt de olika trummönstren på samma autentiska sätt som 
senare kommer att genomföras i behandlingsserien. Då patientens egna subjektiva 
upplevelser är svåra att mäta görs en utvärdering inte bara av författarens utan av 
patienterna själva samt tre erfarna röstlogopeder. Genom att använda både patienternas och 
logopedernas mått ökar kvaliteten vid utvärdering. Slutsatserna kommer att dras utefter 
resultaten från RHI, VAS, noteringar från journalanteckningar av testledare och logopeder 
samt logopedernas perceptuella bedömningar. Patienternas och röstlogopedernas röster kan 
tillsammans skapa en bild av Accentmetodens effektivitet och hur pass stora patienternas 
förändringar är över den korta tid som behandlingsserien äger rum.  

 

5.1 Resultat över självskattningsformulär: RHI och VAS  

För att en signifikant förbättring med säkerhet kunde konstateras i Rösthandikappindex ska 
poängvärdet sänkts med minst 13 poäng vid mätning efter avslutad behandling (Hengen & 
Petersson, 2013).  Total poängsumma för Rösthandikappindex var 120 poäng. Det totala 
värdet har sänkts efter behandlingsserien jämfört med före behandling för samtliga 
patienter. Tydligast förbättring kan ses hos Patient 2 som uppnådde totalt 55 poäng före 
behandling vilket motsvarar 45,8 % och 26 poäng efter avslutad behandling. Detta ger en 
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differens på 19 poäng och är 21,7 % av totalt uppnått poängvärde. Hos Patient 1 uppnådde 44 
poäng före behandling och motsvarar 36,7 % och 39 poäng efter avslutad behandling vilket 
motsvarar 32,5 % och en differens på fem poäng. Patient 3 uppnådde före behandling 28 
poäng som motsvarar 23,3 % och 23 poäng efter behandling som motsvarar 19,1 % och en 
differens på fem poäng. Förbättringar påvisas hos samtliga patienter, med signifikant 
förbättring endast hos Patient 2. 

Resultatet för självskattningsformulären VAS påvisar en tydlig förbättring hos samtliga 
patienter. Patient 1 visar tydligast förbättring av upplevda röstbesvär från 98 mm till 44 mm. 
Patient 2 har näst störst förbättring från 80 mm upplevda röstbesvär ner till 41 mm. Patient 
3 hade 56 mm upplevda röstbesvär som minskades till 29 mm efter behandlingen. 

 
Tabell 2. Antal uppnådda poäng och av Rösthandikappindex hos patienterna före och efter 
behandling samt differensen av poängvärdet   
                      RHI före behandling 
 

RHI efter behandling                   Differens       
 
 

Patient 1                    44 p (36,7%) 39 p  (32,5%)                                          5 p 

Patient 2                    55 p (45.8%) 26 p (21.7%)                                           19 p 

Patient 3                    28 p (23,3%) 23 p (19,1%)                                           5 p 

 

 
Tabell 2. Antal uppnådda poäng av Visuell analog skala hos patienterna före och efter behandling 
samt differensen av minskade upplevda röstbesvär    
                      VAS före behandling VAS efter behandling                   Differens 

Patient 1                    98 mm 44 mm                                                       54 mm 

Patient 2                    80 mm 41 mm                                                       39 mm 

Patient 3                    56 mm 29 mm                                                      27 mm 

 

5.2 Sammanställning över röstlogopedernas perceptuella bedömning  

Figur 4 visar resultatet av de röstparametrar som uppnådde störst förändring hos Patient 1. 
För samtliga röstparametrar syns en nedåtgående förändring vid inspelningstillfälle fyra 
(med undantag för röststyrka som stiger vid samma tillfälle). Denna förändring innebär att 
Patient 1 har genomgående bäst röstkvalité vid inspelningstillfälle fyra. Efter avslutad 
behandling var röststyrka, läckage och knarr de parametrar som uppnår bättre resultat i 
jämförelse med före behandling. Störst förändring för Patient 1 är röstparametern läckage 
som visade tio mm i jämförelse med 25 mm vid inspelningstillfälle ett. Röstläge och press 
visar på en förbättring vid inspelningstillfälle fyra men vid inspelningstillfälle sex (vid 
återbesöket) uppnås samma resultat som vid inspelningstillfälle ett. Trots förändringarna i 
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röstkvalitén hos Patient 1, är de otillräckliga för att en förbättring av röstkvalité kan 
konstateras.  

 

Figur 4. Utvärdering av förändringar i röstkvalité för Patient 1 efter avslutad behandlingsserie. 

 

Figur 5 visar resultatet av de röstparametrar som uppnådde störst förändring hos Patient 2. 
Av de parametrar som visas i diagrammet nedan är det endast röstparametern knarr som 
uppnår en bättre kvalité efter avslutad behandling. Ingen påvisad förbättring av röstkvalitet 
efter avslutad behandling påvisas. Precis som hos Patient 1 syns en minskning av samtliga 
röstparametrar (med undantag för röststyrka som stiger) vid inspelningstillfälle fyra. Störst 
skillnad är röstparametern läckage som uppnår 13 mm vid inspelningstillfälle fyra och får 
som sämst resultat vid inspelningstillfälle tre med 46 mm. 
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Figur 5. Utvärdering av förändringar i röstkvalité för Patient 2 efter avslutad behandlingsserie. 

 

Figur 6 visar resultatet av de röstparametrar som uppnådde störst förändring hos Patient 3. 
Till skillnad från Patient 1 och 2 är det endast en parameter (knarr) som visar bäst resultat 
vid inspelningstillfälle fyra. Denna parameter är det mest utmärkande i röstkvalitén hos 
Patient 3. Vid inspelningstillfälle två uppnås 69 mm och vid inspelningstillfälle fyra uppnås 
40 mm. För de övriga röstparametrarna visas ingen förbättring efter avslutad behandling. 

 

 

Figur 6. Utvärdering av förändringar i röstkvalité för Patient 3 efter avslutad behandlingsserie. 
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5.3 Deltagarnas & logopedernas synpunkter efter avslutad behandling 

Patient 1 beskrev sin röst vid återbesöket som starkare jämfört med före behandling. 
Uthålligheten är bättre då Patient 1 inte känner sig trött på kvällarna och orkar föra 
konversationer via telefon en längre tid, vilket inte gick vid rekryteringen under juni månad. 
Att kunna tala i telefon så lång tid som man behöver kändes enligt Patient 1 väldigt skönt 
både för egen och anhörigas del. Vid återbesöket i september bedömde logoped att en del 
röstbesvär i form av läckage fanns kvar, dock var röstkvalitén förbättrad jämfört med före 
logopedbehandling. 

Patient 2 var mycket engagerad utövandet av Accentmetoden och införskaffandet av kunskap 
om bukflankandning och dess användning. Enligt Patient 2 når rösten fram bättre och tycker 
att omgivningen lyssnar på ett annat sätt. De sånglektioner som Patient 2 gör regelbundet går 
lättare och magövningar som tillämpades under behandlingarna utövas hemma på eget 
initiativ även efter avslutad behandling. Enligt logopedens bedömning kvarstod en del besvär 
i form av globus och rösttrötthet, dock var röstkvalitén förbättrad jämfört med före 
logopedbehandling. 

Patient 3 fann behandlingsserien som lärorik, rolig och intressant. Medvetenheten kring 
rösten har ökat, likaså förhållandet mellan andning och fonation. Trots att en del knarr finns 
kvar beskrev Patient 3 sin röst som djupare och starkare efter avslutad behandling. Vid 
återbesöket bedömde logoped att en del fonasteniska besvär fanns kvar i form av ansträngd 
och torr röst. Patient 3 informerade vid återbesöket att han fått stor medvetenhet om 
andning och röst, samt verktyg för att träna vidare för att upprätthålla bukflankandning och 
en djup och stark röst. 

 

6.1 Diskussion av uppnått resultat 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka Accentmetodens påverkan hos patienter 
med funktionella röststörningar med ett reducerat antal behandlingar (sex). Antalet 
behandlingar var enligt med vårdprogrammet från logopedverksamheten i Västerbottens 
läns landsting (Englund & Gunnarsson). Ett annat syfte var att jämföra patienternas 
subjektiva upplevelser av röstfunktionen med perceptuella bedömningar av röstkvalitén för 
kliniskt bruk gjorda av röstlogopeder.  

Det sammanlagda resultatet för deltagarnas självskattningar av röstbesvär före och efter 
behandling av Accentmetoden visar på en förbättring hos samtliga patienter (se tabell ett och 
två). En viktig observation i självskattning av röstbesvär genom Rösthandikappindex är att 
på grund av osäkerhet från Patient 1 lämnades åtta frågor obesvarade vid första 
självskattningen. Detta innebär att om samtliga frågor besvarats hade poängen före 
behandling varit högre, vilket i sin tur med stor sannolikhet lett till ett poängvärde som 
sänkts med minst 13 poäng efter avslutad behandling. En annan observation man bör nämna 
är ett uttalande av Patient 3. I utvärderingen uppgav Patient 3 vid återbesöket att på grund av 
den kunskap och insikt som patienten erhållit kan svaren i Rösthandikappindex påverkats på 
ett negativt sätt. Svarsformuläret visade att ökande besvär förelåg, vilket patienten bestämt 
påpekade inte var fallet.  

En observation som testledaren gjorde under behandlingsseriens gång var den tid 
patienterna investerade i övningarna som skulle utöva hemma. Motivation och 
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engagemanget angavs tydligt hos samtliga deltagare men på grund av stress i jobbet fanns det 
knappt någon tid över för övning för Patient 1. Inte heller Patient 3 hade mycket tid till att 
öva på grund av långa sociala tillställningar. Patient 2 var flitigt md hemövningarna och 
förhörde sig gärna med sina anhöriga om hörbara skillnader i röstfunktion. Dessa händelser 
synliggör att den bristande prioriteringen resulterade i mindre tid till hemövningar, vilket 
kan gör att Patient 1 och 3:s motivation utanför behandlingssessionerna kan ifrågasättas.  

De perceptuella bedömningarna kunde inte påvisa en förbättring av patienternas röstkvalité. 
Hos samtliga patienter skedde i olika grad förbättringar i flera röstparametrar under 
behandlingsseriens gång, framför allt vid inspelningstillfälle fyra. Varför förbättringarna syns 
tydligast vid just inspelningstillfälle fyra är oklart. Dock kan en förklaring vara att 
patienterna fått utöva Accentmetoden en gång innan och de visste vad som skulle ske och hur 
de skulle följa testledaren. En punkt som är värd att nämna är att vid behandlingstillfälle tre 
och fyra användes samtliga tempi under trumsessionerna Largo, Andande och Allegro 
(Allegro användes inte vid första trumsessionen på grund av dess svårighetsgrad). Samtliga 
patienter tyckte att Allegro var den rytm som var lättast att följa med i och lättast att själva 
fonera till. Detta var förvånande då Allegro (som är den snabbaste rytmen) har högst 
svårighetsgrad eftersom den kräver mest bukflankandning och flödig fonation från patienten. 
Varför Allegro tilltalade patienterna mest är oklart, en möjlighet kan vara att de tyckte att de 
snabbaste trumrytmerna var roligare att fonera till än Largo och Andante. 

Vid återbesöket visade dock majoriteten av röstparametrarna på samma siffor som vid första 
inspelningstillfället. Den avgörande bedömningen ligger vid självskattningsformulären och 
logopedernas journalanteckningar. Rösthandikappindex är ett validerat 
självskattningsformulär (Ohlsson & Dotevall, 2009) och ger en tillförlitlig bild av patientens 
psykosociala, kroppsliga och funktionella svårigheter på grund av röstbesvär. RHI 
tillsammans med resultaten från VAS-skala och röstlogopedernas journalanteckningar väger 
tyngre än de perceptuella röstbedömningarna. Orsaken till detta är att det är den subjektiva 
upplevelsen av förbättrad röstfunktion som denna studie undersöker. Därmed har 
logopedernas bedömningar från journalanteckningar samt resultaten från VAS och RHI 
störst betydelse vid slutsatsen om Accentmetodens effektivitet. Trots dessa resultat är de 
perceptuella bedömningarna en viktig del av studiens första frågeställning. De motstridiga 
resultaten skapar nya frågor; såsom exakt hur många behandlingar det krävs vid behandling 
av funktionella röststörningar för att de perceptuella bedömningarna kan ange ett resultat 
som påvisar en bestående förbättring. Den aktuella studiens resultat stämmer överens med 
tidigare forskning som anger att man har inte kunnat relatera perceptuell bedömning av 
röstkvalité till RHI eller andra typer av subjektiva skattningar (Oates, 2009). Om en 
behandlingsserie med Accentmetoden endast förbättrar till exempel patientens läckage eller 
om hela röstkvalitén förbättras ger viktig information om just denna patient gynnas av 
behandling med Accentmetoden eller om en annan röstbehandling är att föredra.  

En faktor som kan ha försvårat tolkningen av resultatet är det faktum att författaren och 
testledaren är samma person. Man bör inte utesluta möjligheten att bias kan ha uppstått i 
form av testledarens förväntningar på resultaten och att dessa förväntningar inte tolkar den 
reella effekten på samma sätt som om testledaren hade varit en logoped som endast utfört en 
behandlingsserie och inte genomfört regelbunden datainsamling till en fallstudie. 
Patienterna blev genom sitt medverkande i behandlingsserien beroende av testledaren till 
studien. Detta innebär att det finns en möjlighet att det även här skapades förväntningar och 
att patienterna kunde ha svarat annorlunda i sina självskattningsformulär om anonymitet 
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inför behandlaren kunde garanteras. Patienterna blev även uppmuntrade och fick beröm 
under behandlingsseriens gång, vilket kan ha gett dem en alltför positiv syn på behandlaren. 
Det finns även en inbyggd svårighet att på ett objektivt sätt jämföra Accentmetoden med 
andra röstbehandlingsmetoder eftersom testledaren anpassar sig mycket efter patienternas 
individuella förutsättningar.  När en behandlingsserie skräddarsys utefter patienten skapas 
det automatiskt en svårighet för andra logopeder att replikera behandlingarna då 
patienternas behov är olika. Tolkningarna av resultaten kunde även varit annorlunda om 
man hade låtit logopeder få ta del av ljudfilerna men inte fått läsa patienternas journaler och 
självskattningsformulär före och efter behandling. Eftersom författaren även håller i 
behandlingarna innebär det en risk att författaren inte är lika opartisk och objektiv i 
jämförelse med en röstlogoped som endast hade ansvarat för behandlingarna. I syfte att 
minska risken för författarens tolkning utfördes dels perceptuella bedömningar av externa 
logopeder och dels mätningar av patienternas subjektiva upplevelse genom de validerade och 
allmänt vedertagna instrumenten RHI och VAS.  

Logopedernas bedömning i journalanteckningar överensstämde med patienternas subjektiva 
beskrivningar av förbättring av röstfunktion. Båda parter konstaterade stor förbättring och 
förbättrad röstfunktionen jämfört med före behandling. Sammanfattningsvis visar denna 
studie att den tidsperiod som vanligtvis används i en behandlingsserie i 
logopedverksamheten i Västerbottens läns landsting räcker för att kunna påvisa en förbättrad 
röstfunktion efter behandling av Accentmetoden. 

6.2 Metodologiska brister & kringliggande faktorer  

Vid de ljudfiler som var av sämre kvalité, gavs instruktioner till röstlogopederna (se bilaga 3) 
hur de på egen hand kunde redigera ljudfilerna i SoundsWell för att få fram högre volym 
inför de perceptuella bedömningarna. Detta gick att genomföra på samtliga ljudfiler och 
kontrollerades av testledare före ljudfilerna skickades ut. Dock hade några av logopederna 
svårighet att bedöma röstparametrarna knarr och röststyrka på dessa ljudfiler och därmed 
bedömdes dessa parametrar med stor osäkerhet. En noggrannare kontrollering av 
ljudkvalitén vid inspelningstillfällena hade gett bättre ljudfiler och osäkerhet vid den 
perceptuella bedömningen för röstlogopederna hade undvikits. En förklaring till de 
motstridiga resultaten kan vara att bedömning av ljudfilerna var en svår uppgift för 
röstlogopederna. Patienternas inspelningar visade inte på några förbättringar, trots att de 
upplevde att deras röstfunktion förbättrade deras vardag. 

Huruvida Accentmetoden är bättre lämpad för patienter med musikalisk erfarenhet är svårt 
att fastställa. Kritiker har menat att Accentmetoden inte är lämpligt för alla röstpatienter på 
grund av svårigheten att utöva övningarna (Barnholdt Hansen, 2007).  Under 
behandlingsseriens gång var det tydligt att Patient 1, som inte hade musikalisk erfarenhet, 
hade svårigheter att följa med i sessionerna. För att kunna hålla takten fonerade patient 1 
med slutna ögon, vilket ledde till felaktiga ljudproduktioner. Om Patients 1:s svårigheter att 
hålla takten orsakades av musikalisk oerfarenhet eller av stress, var oklart. Man kan däremot 
hävda att musikalisk erfarenhet (som fanns hos både Patient 2 och 3) underlättar i 
övningarna, då patienten kan hitta sin bukflankandning och/eller har lättare att hålla takten i 
jämförelse med otränade patienter (Shiromoto, 2003) 

Eftersom behandlingen skräddarsys utifrån patientens grad av svårigheter, målsättningar 
och motivation finns en svårighet att objektivt jämföra röstbehandlingsmetoder. Ett exempel 
på detta är Patient 1 som inte hade musikalisk erfarenhet. Hon behövde längre tid på sig än 
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de andra patienterna för att hitta takten under trumsessionerna och kunna fonera efter de 
rytmer som testledaren utövade. Testledaren fick därför vid de första behandlingstillfällena 
vara övertydlig under trumsessionerna för att underlätta för patienten. Just dessa 
överdrivna, rytmbaserade fonationer som utövas under trumsessionerna har ifrågasatts av 
Barnholdt Hansen (2007).  De överdrivna fonationerna kan ge upphov till hårda ansatser och 
överansträngning vilket ger negativ påverkan om patienten har en röstkvalité som innefattar 
mycket press och ansträngdhet (a.a.).   

De motsägande resultaten mellan patienter och logopeder skulle kunna ge antydningar om 
placeboeffekt hos patienterna. Efter att patienterna behärskat bukflankandning och fonation 
i olika tempi kan de fått upplevelsen att deras röster låtit mycket bättre än vad de egentligen 
gör. Detta är en faktor som kan motsägas av två anledningar. Den ena är att röstlogopederna 
bedömde i journalerna under patienternas återbesök att trots en del kvarstående problem 
har de uppnått en bättre röstkvalité jämfört med före behandling. Den andra anledningen 
som kan tala emot placeboeffekt är att hos Patient 1 och 2 har anhöriga kommenterat deras 
förbättrade röstfunktion. Dock ska inte påståendet om att placeboeffekt gav studiens 
slutresultat determineras, då patienternas iver efter positiva kommentarer från testledaren 
och anhöriga kan förväxlas med faktisk förbättrad röstkvalité.  

Då behandlingstiden var anpassad för att matcha röstterapi vid logopedverksamheten i 
Västerbottens läns landsting med sex behandlingstillfällen, kunde dessvärre trumsessionerna 
inte utövas varje gång. De introducerande delarna som avslappning, hitta bukflankandning 
och redogörandet av förhållandet mellan andning och fonation krävde det första 
behandlingstillfället. Vidare användes tiden av de sista tillfällena enbart åt överföring, det vill 
säga att kunna applicera den nya rösttekniken i vardagligt tal och spontantal. Detta innebar 
att trumsessionerna kunde utövas endast vid behandlingstillfälle två, tre och fyra. En 
möjlighet hade varit att ge varje patient en CD-skiva med Accentmetoden att använda 
hemma som övningsuppgift i kombination med utövande av Accentmetoden vid 
behandlingstillfällena. Detta skulle ge patienten utökad exponering av rytmerna och 
förhoppningsvis större förutsättningar för att uppnå en bättre röstfunktion.     

 

6.3 Slutsatser 

Denna studie undersökte Accentmetodens effektivitet ur ett begränsat antal röstbehandlingar 
samt överensstämmelsen av förbättrad röstfunktion mellan patienter och logopeder. Då 
patientgruppen var liten bör resultaten tolkas med försiktighet. Utifrån självskattningarna 
fann man en tydlig förbättring av röstfunktion hos samtliga patienter. Utifrån de perceptuella 
bedömningarna från röstlogopederna var en behandlingsserie med Accentmetoden inte 
tillräcklig för att uppnå en signifikant förbättrad röstkvalité efter avslutad behandling. Dock 
visade RHI, VAS-skala och röstlogopedernas journalanteckningar på att den tidsperiod som 
används i en behandlingsserie i logopedverksamheten i Västerbottens läns landsting räcker 
för att kunna påvisa en förbättrad röstfunktion efter behandling av Accentmetoden. Således 
har denna studie inte kunnat påvisa förbättrad röstkvalité efter perceptuell bedömning, 
däremot förbättrad röstfunktion, enligt RHI och VAS. Trots att resultaten om 
Accentmetodens effektivitet inte kan generaliseras på alla patienter med funktionella 
röststörningar kan denna studie anses som en pilotstudie för röstlogopeder som vill utöva en 
terapiform som tillämpar både traditionella behandlingsmetoder och rytmer. Detta indikerar 
att Accentmetoden är användbar som röstterapi i den kliniska verksamheten.   
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6.4 Framtida forskning 

Ett förslag till fortsättning är att använda sig av större patientgrupper för att kunna öka 
studiens tillförlitlighet samt att kunna göra generaliseringar om Accentmetodens effektivitet. 
Även om varje patient är individuell och behöver olika mängd röstträning, är det av värde att 
kunna ha en standardmall för hur många behandlingar som behövs innan resultat synliggörs. 
Ett annat förslag för är att undersöka vilken typ av patientgrupp som är mest gynnsam för 
röstbehandling med Accentmetoden; patienter med funktionella, funktionellt organiska, 
organiska eller neurologiska röststörningar. Att kunna säkerställa vilken patientgrupp som 
lämpar sig bäst för röstbehandling med musikaliska tillvägagångssätt skulle ge värdefulla 
bidrag till röstforskningen. Man bör även studera skillnaden mellan patienter som har 
musikalisk erfarenhet jämfört med patienter som inte är vana vid att följa rytmer i olika 
tempo. Syftet med att studera betydelsen av musikalisk erfarenhet är att kunna erbjuda en 
annan form av röstbehandling till oerfarna patienter för att uppnå ett effektivare resultat. Till 
sist bör man undersöka om fler tillfällen i en behandlingsserie (exempelvis tio till tolv 
behandlingar) ger bättre resultat eller om förbättringen beror på andra faktorer, som den 
enskilde patientens motivation, grad av röstbesvär, behov av tekniskt hjälpmedel och 
mängdträning hemma.  
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Hej!                                                                                                         Bilaga 1 

 

Vid logopedutbildningen vid Umeå Universitet pågår just nu ett examensarbete om en 
röstbehandling. Accentmetoden är en vetenskapligt beprövad behandlingsform som innebär 
att man arbetar med fokus på andning, rytmbaserad fonation (ljudande) till trumma och 
ljudproduktion tillsammans med kroppsrörelser. Metoden har som syfte att sträva efter en 
balans mellan andning och ljudproduktion, vilket leder till en förbättrad röst. Vid uppnådd 
balans mellan andning och ljudproduktion förbättras även andra faktorer i rösten, bland 
annat röstens fyllighet och klang. 

Kontakta gärna oss för deltagande i en behandlingsserie med Accentmetoden. Serien 
kommer att vara sex gånger á 30 minuter och din röst kommer att spelas in sammanlagt 
fem gånger i en ljudstudio som kan fånga upp dynamiken i din röst när du talar. Ljudfilerna 
kommer att behandlas anonymt och inspelningen tar endast fem-tio minuter per gång. 

Behandlingsserien kommer att äga rum i augusti månad, med två behandlingar i veckan. 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att 
det får några konsekvenser. Dina ljudfiler kommer att behandlas så att obehöriga inte kan 
ta del av dem. 

Genom att delta i denna behandlingsserie ger du ett betydande bidrag till logopeders 
kunnande om röstbehandling vid fonasteni. Tack på förhand för din medverkan! Vid 
intresseanmälan kommer logopedstudent Johanna Magnusson ringa upp dig för vidare 
information. Vid övriga frågor är du välkommen att kontakta oss: 

 

 

 Logopedstuderande: 

Johanna Magnusson, logopedprogrammet kurs VIII 

0733-003452 

Johanna.magnusson@gmail.com  

Handledare:                                                                           

Karin Brunnegård, Universitetslektor                              Fredrik Karlsson, 
Universitetslektor 

+46 90 785 89 95                                                                 +46 90 785 14 70 

karin.brunnegard@logopedi.umu.se                     fredrik.karlsson@logopedi.umu.se  
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Behandlingsserie med Accentmetoden 

 

Jag har informerats om studiens grundläggande syfte och att mitt deltagande är frivilligt. 

 Jag samtycker att delta i studien och jag är medveten om att jag när som helst kan 
avbryta mitt deltagande utan att det får några konsekvenser för min vård och jag behöver 
inte ge någon anledning till att avbryta studien. 

 

 

 

………………………………………………… 

Namnunderskrift  

 

……………………………………………….. 

Förtydligande  

 

……………………………………………….. 

Ort och datum 

 

 

 

Varmt tack för din medverkan!   

 

 

                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   28 

Information inför perceptuell bedömning 
 

 
Hej röstlogopeder! 
 
Här kommer lite information angående ljudfilerna och bedömningen kring dem. I er mapp 
hittar ni 28 exemplar av perceptuell bedömningsblankett, ”Röstanalysschema för kliniskt 
bruk” samt varsitt usb-minne.  
Ni ska alltså lyssna på 28 ljudfiler som är numrerade och sedan göra en perceptuell 
bedömning för varje fil. Ni lyssnar på en ljudfil i taget 1-28 och gör sedan efter varje 
ljudfil er bedömning på blanketterna Dessa blanketter är numrerade för att underlätta för 
er, så blankett 14 är en bedömning av ljudfil 14 osv. Ni hittar ljudfilerna i mappen som 
heter ”Random”. Varje fil är ett par minuter lång och består av uppläsning av ”ett svårt 
fall”, återberättande av den, berätta till sekvensbilder samt hålla ut vokaler. Det är bra 
att tänka på att patienten kan låta annorlunda under uppläsning av ”ett svårt fall” i 
jämförelse med vid berättandet till sekvensbilder men det jag är ute efter är er 
helhetsbedömning av patientens röstkvalité. När ni har lyssnat på en ljudfil och gjort er 
bedömning får ni inte gå tillbaka och lyssna på den igen, utan gå vidare till nästa fil.   
 
Observera att filerna måste öppnas och avlyssnas i Soundswell, då Windows Media Player 
och Adobe Player inte kan spela dem. Några av ljudfilerna är dubbletter och ni kommer att 
märka att fyra av ljudfilerna är av lite sämre kvalité på grund av den låga volymen. Om ni 
inte vill lyssna på full volym på de ljudfiler som har sämre kvalité så kan man använda sig 
av Soundwell för att göra filen mer tydlig; börja med att öppna filen och markera den. Gå 
sedan in i Redigera à nivå-à skriv in ”5” på startnivå och slutnivå och tryck till sist på 
”tillämpa”. Om det saknas någon parameter på bedömningsblanketten så får ni gärna lägga 
till den. Var vänlig och sätt en stjärna på den blankett som ni tycker motsvarar patientens 
bästa inspelning (eftersom det endast är tre patienter så blir det tre blanketter att 
markera stjärna på). När ni är klara med uppgiften så lägg mappen med blanketter och 
usb-minne inne i arkivrummet. På hyllan till vänster finns ett vitt tidningsställ med mitt 
namn. V.v. återlämna mappen senast fredagen den 7 november. 
Är något oklart når ni mig på min mail: johanna.magnusson@gmail.com   
 
 
 
Stort tack för hjälpen, 
 
/Med vänlig hälsning Johanna Magnusson 
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RÖSTHANDIKAPPINDEX	  (RHI)	  	   	   	  	  
	  
Dagens datum:  	  

Namn: 

Födelsedata: 

Yrke/motsvarande:	  
	  
	  
Här	  ser	  Du	  ett	  antal	  påståenden	  som	  många	  andra	  har	  använt	  för	  att	  beskriva	  sin	  röst	  
och	  hur	  rösten	  påverkar	  deras	  liv.	  Kryssa	  i	  rutan	  för	  det	  svar	  som	  visar	  hur	  ofta	  Du	  
upplever	  samma	  sak.	  Om	  inte	  frågan	  är	  aktuell	  för	  Dig:	  kryssa	  då	  i	  rutan	  för	  ”Aldrig”.	  
  
	    

Aldrig	  
Nästan	  
aldrig	   Ibland	  

Nästan	  
alltid	   Alltid	  

1	   Min	  röst	  gör	  det	  svårt	  för	  människor	  att	  
höra	  mig	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  2	   Luften	  tar	  slut	  för	  mig	  när	  jag	  talar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  3	   Andra	  människor	  har	  svårigheter	  med	  att	  
förstå	  mig	  i	  en	  miljö	  med	  mycket	  ljud	  
omkring	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  4	   Min	  röstkvalitet	  varierar	  under	  dagen	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  5	   Min	  familj	  har	  svårigheter	  med	  att	  höra	  
mig	  när	  jag	  ropar	  på	  dem	  från	  en	  annan	  
del	  av	  huset	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
6	   Det	  händer	  att	  jag	  inte	  använder	  telefonen	  

så	  ofta	  som	  jag	  skulle	  vilja	  på	  grund	  av	  min	  
röst	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  7	   Jag	  är	  spänd	  när	  jag	  talar	  med	  andra	  på	  
grund	  av	  min	  röst	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  8	   Jag	  har	  en	  benägenhet	  att	  undvika	  grupper	  
av	  människor	  på	  grund	  av	  min	  röst	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  9	   Folk	  irriterar	  sig	  på	  min	  röst	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  10	   Folk	  frågar	  mig	  ”Vad	  är	  det	  för	  fel	  på	  Din	  
röst?”	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  11	   Det	  händer	  att	  jag	  pga.	  min	  röst	  talar	  
mindre	  med	  vänner,	  grannar	  o.	  släktingar	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   Copyright	  2001	  ACO,	  SU.	  	  (Sv.	  version	  1	  av	  Jacobson	  –97)	  	  
All	  rights	  reserved.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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Aldrig	  

Nästan	  
aldrig	   Ibland	  

Nästan	  
alltid	   Alltid	  

12	   Folk	  ber	  mig	  upprepa	  vad	  jag	  sagt	  när	  jag	  
talar	  med	  dem	  ansikte	  mot	  ansikte	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  13	   Min	  röst	  låter	  knarrig	  och	  torr	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  14	   Det	  känns	  som	  om	  jag	  måste	  anstränga	  
mig	  för	  att	  få	  fram	  min	  röst	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  15	   Det	  händer	  att	  jag	  tycker	  att	  folk	  inte	  
förstår	  mitt	  röstproblem	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

	   	  
	  

	   	  
	  

	   	  
	  

	   	  
	  

	  

16	   Mina	  röstproblem	  begränsar	  mitt	  liv,	  både	  
personligt	  och	  socialt	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  17	   Det	  händer	  att	  det	  inte	  går	  att	  förutsäga	  
om	  min	  röst	  kommer	  att	  låta	  klar	  eller	  inte	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  18	   Jag	  försöker	  förändra	  min	  röst	  så	  att	  den	  
skall	  låta	  annorlunda	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  19	   Jag	  känner	  mig	  utanför	  i	  samtal	  på	  grund	  
av	  min	  röst	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

20	   Jag	  får	  anstränga	  mig	  mycket	  när	  jag	  talar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  21	   Min	  röst	  är	  sämre	  på	  kvällen	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  22	   Mitt	  röstproblem	  drar	  ner	  mina	  inkomster	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	    	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  23	   Mitt	  röstproblem	  bekymrar	  mig	  
 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  24	   Jag	  är	  mindre	  utåtriktad	  på	  grund	  av	  mitt	  
röstproblem	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  25	   Min	  röst	  får	  mig	  att	  känna	  mig	  
handikappad	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  26	   Min	  röst	  sviker	  mig	  just	  när	  jag	  håller	  på	  
och	  säger	  något	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  27	   Jag	  känner	  mig	  irriterad	  när	  man	  ber	  mig	  
ta	  om	  det	  jag	  just	  sagt	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  28	   Jag	  känner	  mig	  generad	  när	  man	  ber	  mig	  
ta	  om	  det	  jag	  just	  sagt	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  29	   Min	  röst	  får	  mig	  att	  känna	  mig	  oduglig	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  30	   Jag	  skäms	  över	  mitt	  röstproblem	  
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 Egenbedömning av röstbesvär 
 
 
 
Datum: …………………….. 
 
Namn: ………………………………………………………………………. Personnr. ………………………………………… 
 
 
 
 
Hur besvärad är du av dina röstbesvär? 
 

 
lite besvärad           mycket besvärad 
 
 
Hur motiverad är du att jobba med din röst? 
 

 
lite      mycket  
 

 
Dina mål med röstterapin: 
 
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
	  
	  

	  

	  

	  

Logopedverksamheten 
Västerbotten 
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Idag	  är	  det	  den	  	  ………………………………………	  

Jag	  heter	  	  ……………………………………………..	  

Jag	  är	  född	  den	  	  ………………………………………	  

	  

Ett	  svårt	  fall	  

En	  pojke	  kom	  en	  dag	  inspringande	  på	  en	  

bondgård	  och	  undrade	  om	  han	  kunde	  få	  låna	  en	  

spade.	  Bonden	  frågade	  vad	  han	  skulle	  ha	  spaden	  

till.	  Pojken	  svarade	  att	  hans	  bror	  hade	  ramlat	  ner	  

i	  ett	  träsk	  och	  att	  han	  måste	  gräva	  upp	  honom.	  

”Hur	  djupt	  har	  han	  ramlat	  i?”	  frågade	  bonden.	  

”Upp	  till	  vristerna”,	  blev	  svaret.	  ”Men	  då	  kan	  han	  

väl	  gå	  därifrån	  utan	  din	  hjälp,	  så	  då	  behöver	  du	  

väl	  ingen	  spade?”	  Pojken	  såg	  förtvivlad	  ut	  och	  sa:	  

”Jo,	  men	  du	  förstår,	  han	  ramlade	  i	  med	  huvudet	  

före.”	  

Nu	  ska	  jag	  berätta	  historien	  med	  egna	  ord.	  
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